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  TOP UP

Artykuł A1018

Opis
/ Descr.

gatunkowa skóra, 
szara dwoina 
bydlęca, wierzch 
z czerwonej ba-
wełny, wzmocniony 
mankiet
quality grey cow 
split leather, back 
from red cotton, 
red rubberized cuff

Rozmiar
/ Size

8, 11

  ELTON

Artykuł A1031

Opis
/ Descr.

dłoń ze skó-
ry szarej dwoiny 
bydlęcej, wierzch 
z żółtej bawełnia-
nej tkaniny wzmoc-
niony makiet
grey cow split 
leather, back from 
yellow cotton, 
rubberized cuff

Rozmiar
/ Size

10,5

  MARY

Artykuł A1015

Opis
/ Descr.

wzmocniona dłoń 
i palec wskazujący 
ze skóry dwoiny 
bydlęcej, wierzch 
z bawełnianej 
tkaniny, wzmocniony 
mankiet
reinforced palm and 
forefinger from cow 
split leather, back 
from cotton, rubberi-
zed cuff

Rozmiar
/ Size

10,5

EN 388

EN 388

EN 388

2 2 2 1

2 2 2 1

2 3 3 1
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  MARY STRONG

Artykuł A1074

Opis
/ Descr.

wzmocniona dłoń i wszystkie 
palce z gatunkowej skóry 
dwoiny bydlęcej, wierzch 
z bawełnianej tkaniny, 
wzmocniony mankiet, kolor 
niebieski
reinforced palm and all fin-
gers from quality cow split 
leather, back from cotton, 
rubberized cuff, blue colour

Rozmiar
/ Size

11

  MARY PREMIUM

Artykuł A1075

Opis
/ Descr.

wzmocniona dłoń i 
palec wzkazujący 
z gatunkowej skóry 
dwoiny bydlęcej, 
wierzch z baweł-
nianej tkaniny, 
wzmocniony man-
kiet, kolor niebieski
reinforced palm 
and forefinger from 
quality cow split 
leather, back from 
cotton, rubberized 
cuff, blue colour

Rozmiar
/ Size

11

  148(155)

Artykuł AS148, AS155

Opis
/ Descr.

wysokogatunkowa 
szara skóra dwoina 
bydlęca, wierzch 
z czwerwonej 
grubej bawełny, 
wzmocniony 
mankiet
superior grey cow 
split leather, red 
strong cotton back, 
rubberized cuff

Rozmiar
/ Size

8, 10

EN 388

EN 388

4 2 4 3

EN 388

2 3 3 1

2 3 3 1
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  SEAN

Artykuł A1011

Opis
/ Descr.

dłoń z żółtej 
skóry dwoiny 
świńskiej, 
wierzch i man-
kiet z baweł-
nianej tkaniny
yellow pig split 
leather, back 
and cuff from 
stripped cotton

Rozmiar
/ Size

10,5

  TOD

Artykuł A1010

Opis
/ Descr.

dłoń z żółtej 
skóry dwoiny 
bydlęcej 
wierzch i man-
kiet z baweł-
nianej tkaniny
yellow cow 
split leather, 
back and cuff 
from stripped 
cotton

Rozmiar
/ Size

9, 10,5

  GINO

Artykuł A1013

Opis
/ Descr.

dłoń dzielona 
ze skóry szarej 
dwoiny bydlęcej 
wierzch i man-
kiet z bawełnia-
nej tkaniny
patched palm 
grey cow split 
leather, back 
and cuff from 
stripped cotton

Rozmiar
/ Size

10,5

EN 388

EN 388

EN 388

1 1 1 1

2 1 2 1

1 1 1 1
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  ROCKY

Artykuł A1008

Opis
/ Descr.

dłoń z licowej 
menlowej 
skóry bydlęcej, 
wierzch i man-
kiet z baweł-
nianej tkaniny
furniture 
cowhide 
leather, back 
and cuff from 
stripped cotton

Rozmiar
/ Size

10,5

  MERCEDES

Artykuł A1035

Opis
/ Descr.

dłoń z jasnej licowej 
meblowej skóry 
bydlęcej, wierzch 
i mankiet z białej 
bawełnianej tkaniny
white furniture
cowhide leather, 
back and cuff from 
white stripped 
cotton

Rozmiar
/ Size

9, 10,5

  DON

Artykuł A1004

Opis
/ Descr.

dłoń z ciemnej 
licowej meblowej 
skóry bydlęcej, 
wierzch i mankiet 
z białej bawełnia-
nej tkaniny
dark furniture
cowhide leather, 
back and cuff 
from stripped 
cotton

Rozmiar
/ Size

10,5

EN 388

EN 388

EN 388

2 2 2 1

2 2 2 1

2 2 2 1



RĘKAWICE - Wzmacniane
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  JAMES

Artykuł A1002

Opis
/ Descr.

dłoń z żółtej 
licowej skóry 
świńskiej, 
wierzch i man-
kiet z baweł-
nianej tkaniny
yellow pig grain 
leather, back 
and cuff from 
stripped cotton

Rozmiar
/ Size

10,5

  ANTIVIBRA COMBI

Artykuł A1021

Opis
/ Descr.

dłoń z sza-
rej licowej 
skóry bydlęcej, 
wierzch i man-
kiet z baweł-
nianej tkaniny, 
antywibracyjne
grey cowhide, 
back and cuff 
from cotton, 
antivibration

Rozmiar
/ Size

10

  BREMEN

Artykuł A9082

Opis
/ Descr.

biała licowa 
skóra bydlęca, 
wierzch z zie-
lonej bawełny, 
zielony wzmoc-
niony mankiet
white quality 
cowhide 
leather, green 
cotton back 
and rubberized 
cuff

Rozmiar
/ Size

10,5

  MECHANIK

Artykuł A1020

Opis
/ Descr.

dłoń z gatun-
kowej koziej 
skóry, baweł-
niany wierzch i 
mankiet
palm from qua-
lity goat skin, 
cotton back 
and cuff

Rozmiar
/ Size

7, 8, 10

EN 388

1 1 2 1
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  PERCY

Artykuł A1016(17)

Opis
/ Descr.

dłoń z gatun-
kowej koziej 
skóry, wierzch 
bawełniany 
zapinany na 
rzep
palm from 
quality goat 
skin, cotton 
back and velcro 
fastener

Rozmiar
/ Size

8, 10

  988(89,90)

Artykuł AS988, AS989, 
AS990

Opis
/ Descr.

skóra syntetyczna 
(60%nylon,40%PU) 
antypoślizgowe 
wzmocnienie 
z PVC, nadgarstek-
spandex, wierzch-
spandex/neopren, 
elastyczny nadgar-
stek z zapięciem 
na rzep
synthetic leather 
(60%nylon/40%PU). 
anti-slip reinfor-
cement PVC, back 
from spandex/ne-
oprene, cuff with 
velcro tightening

Rozmiar
/ Size

8, 9, 10

  HOBBY

Artykuł A1073

Opis
/ Descr.

dłoń z gatun-
kowej koziej 
skóry, wierzch 
z dzianinowej 
czerwonej ba-
wełny, zapięcie 
na rzep
palm from su-
perior quality 
goat skin, red 
rib cotton back 
and velcro 
fastener

Rozmiar
/ Size

7, 8, 9, 10

  908(09,10) 

Artykuł AS908, AS909, 
AS910

Opis
/ Descr.

obrócona jasna 
licowa skóra 
świńska, czarny 
poliester na 
wierzchu, czar-
ny elastyczny 
nadgarstek 
z zapięciem na 
rzep
turned grain 
pig skin, black 
polyester back, 
black elastic 
with velcro 
binding cuff

Rozmiar
/ Size

8, 9, 10

3 1 2 2

EN 388



RĘKAWICE - Skórzane
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  HILTON

Artykuł A2001

Opis
/ Descr.

dłoń i palce 
z licowej skóry 
świńskiej, 
wierzch z dwo-
iny świńskiej, 
bez podszewki
grain pigskin 
palm and 
fingers, pigsplit 
back, without 
lining 

Rozmiar
/ Size

9, 10

  PETE

Artykuł A2003

Opis
/ Descr.

Żółta dwoina 
świńska, bez 
podszewki, 
ściągacz 
elastyczny  w 
nadgarstku
yellow pigsplit
leather, 
without lining, 
tightened wrist

Rozmiar
/ Size

9, 10

EN 388

2 1 2 1
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  SIMON

Artykuł A2008

Opis
/ Descr.

dwoina byd-
lęca, sztywny 
mankiet 7 cm, 
bez podszewki
cowsplit lea-
ther, 7 cm 
stiff cuff, wi-
thout lining

Rozmiar
/ Size

10,5

  ARNOLD

Artykuł A1076

Opis
/ Descr.

dwoina bydlęca, 
bez podszew-
ki, ściągacz 
elastyczny w 
nadgarstku
cowsplit leather, 
without lining, 
tightened wrist

Rozmiar
/ Size

10

  SIMON MAX

Artykuł A2056

Opis
/ Descr.

wzmocniona dłoń 
i palec wskazujący 
z dwoiny bydlę-
cej, 7 cm sztywny 
mankiet z dwoiny 
bydlęcej
reinforced palm 
and forefinger 
from cowsplit 
leather, 7 cm 
stiff cuff, without 
lining

Rozmiar
/ Size

10

EN 388

2 2 2 1

EN 388

2 3 3 1

EN 388

1 1 1 1
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  ANTIVIBRA

Artykuł A1022

Opis
/ Descr.

szara dwoina 
bydlęca, sztyw-
ny mankiet, 
bez podszewki, 
antywibracyjne
grey cowsplit 
leather, stiff 
cuff, without 
lining, antivib-
ration

Rozmiar
/ Size

10,5

  PYROTECH CZ

Artykuł A2018

Opis
/ Descr.

delikatna pełna 
licowa skóra 
bydlęca, otwar-
ty wierzch 
ściągany gumą 
soft cow grain-
leather, open 
back constric-
ted rubber

Rozmiar
/ Size

9, 10

  FOREST

Artykuł A2004

Opis
/ Descr.

licowa meblo-
wa skóra bydlę-
ca, podszewka
furniture 
cowhide, full 
lining

Rozmiar
/ Size

10,5

  PYROTECH

Artykuł A9055

Opis
/ Descr.

delikatna kozia 
skóra, otwarty 
wierzch ściąga-
ny gumą
soft goat lea-
ther, open back 
constricted 
rubber

Rozmiar
/ Size

9, 10

EN 388

2 2 2 1
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  HASSAN

Artykuł A2009

Opis
/ Descr.

licowa kozia 
skóra bez 
mankietu
goat skin, 
without cuff

Rozmiar
/ Size

7, 8, 9, 10

  INDY

Artykuł A1099

Opis
/ Descr.

gatunkowa 
licowa skóra 
bydlęca na 
dłoni i wierz-
chu, ściągacz 
elastyczny w 
nadgarstku
full grain cow 
leather palm 
and back, tigh-
tened wrist

Rozmiar
/ Size

10, 11

  1219(20)

Artykuł AS1219, 
AS1220

Opis
/ Descr.

Dłoń z licowej 
skóry bydlęcej, 
wierzch z dwo-
iny bydlęcej, 
ściągacz 
elastyczny w 
nadgarstku
palm from 
grain cow lea-
ther, back from 
split leather, 
tightened wrist

Rozmiar
/ Size

9, 10

  MEL

Artykuł A2007

Opis
/ Descr.

dwoina bydlęca, 
mankiet 15 cm, 
bez podszewki, 
atestowane dla 
spawaczy
cowsplit leather, 
15 cm cuff, 
without lining, 
welding certi-
ficate

Rozmiar
/ Size

11

3 2 3 3 443X4X

EN 388 EN 407

2 1 2 1

EN 388

1 1 2 1

EN 388



RĘKAWICE - Skórzane
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  COY

Artykuł A2006

Opis
/ Descr.

dłoń z licowej 
skóry bydlęcej, 
wierzch z dwo-
iny bydlęcej, 
sztywny man-
kiet 15 cm, bez 
podszewki
palm from 
cowhide, back 
from cowsplit 
leather, 15 
cm stiff cuff, 
without lining

Rozmiar
/ Size

10

  LOUIS

Artykuł A2050

Opis
/ Descr.

wysokogatun-
kowa dwoina 
bydlęca, man-
kiet 15 cm, nić 
kevlar
high quali-
ty cowsplit 
leather, 15 cm 
cuff, kevlar 
thread

Rozmiar
/ Size

10

  2620

Artykuł AS2620

Opis
/ Descr.

wysokogatun-
kowa dwoina 
bydlęca, 
mankiet 15 
cm, nić kevlar, 
atestowane dla 
spawaczy
high quali-
ty cowsplit 
leather, 15 cm 
cuff, kevlar 
thread, welding 
certificate 

Rozmiar
/ Size

10

  2625

Artykuł AS2625

Opis
/ Descr.

wysokogatun-
kowa dwoina 
bydlęca, 
mankiet 15 
cm, nić kevlar, 
podszewka, 
atestowane dla 
spawaczy
high quali-
ty cowsplit 
leather, 15 cm 
cuff, kevlar 
thread, thick 
lining, welding 
certificate

Rozmiar
/ Size

10

3 1 2 2 413X4X

EN 388 EN 407

3 1 2 2 413X4X

EN 388 EN 407
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  GLEN

Artykuł A2010

Opis
/ Descr.

licowa kozia 
skóra, mankiet 
15 cm
goat skin, 
15 cm cuff

Rozmiar
/ Size

10

  HAYDEN

Artykuł A2013

Opis
/ Descr.

dwoina bydlęca, 
długość 35 cm, 
chronione szwy, 
bawełniana 
podszewka
cowsplit lea-
ther, length 35 
cm, protected 
seams, cotton 
lining

Rozmiar
/ Size

11

  SAM

Artykuł A2012/10

Opis
/ Descr.

dwoina bydlę-
ca, długość 35 
cm, chronione 
szwy, bawełnia-
na podszewka, 
atestowane dla 
spawaczy
cowsplit lea-
ther, length 35 
cm, protected 
seams, cotton 
lining, welding 
certificate

Rozmiar
/ Size

11

  RENE

Artykuł A2012/10/L

Opis
/ Descr.

wysokogatun-
kowa dwoina 
bydlęca, długość 
mankietu 15 cm, 
gruba podszew-
ka, czerwone, 
atestowane dla 
spawaczy
split cow lea-
ther, cuff split 
15 cm, thick 
lining, red, wel-
ding certificate

Rozmiar
/ Size

11

3 2 3 3

3 2 4 3 443X4X

44XX4X

EN 388 EN 407

EN 388 EN 407
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  KIRK

Artykuł A2043

Opis
/ Descr.

wysokogatun-
kowa dwoina 
bydlęca, 
długość 35 
cm, chronione 
szwy, bawełnia-
na podszewka, 
nić kevlar, 
atestowane dla 
spawaczy
cowsplit lea-
ther, length 35 
cm, protected 
seams, cotton 
lining, welding 
certificate, 
kevlar thread, 

Rozmiar
/ Size

11

  2634

Artykuł AS2634

Opis
/ Descr.

dwoina bydlęca, 
mankiet 15 
cm, aluminio-
wy wierzch, 
wysokogatunko-
wa podszewka, 
atestowano dla 
spawaczy
split cow lea-
ther, 15 cm cuff, 
aluminium back, 
thick lining, wel-
ding certificate

Rozmiar
/ Size

10

  WILL

Artykuł A2044

Opis
/ Descr.

dłonie 
z licowej 
skóry bydlęcej, 
długość 35 
cm, chronione 
szwy, bawełnia-
na podszewka, 
nić kevlar
cowhide lea-
ther in palm, 
length 35 cm, 
protected 
seams, cotton 
lining, kevlar 
thread

Rozmiar
/ Size

11

  2636

Artykuł AS2636

Opis
/ Descr.

dwoina bydlęca, 
mankiet 15 cm, 
wzmocniona 
dłoń, wyso-
kogatunkowa 
podszewka, 
atestowano dla 
spawaczy
split cow lea-
ther, 15 cm cuff, 
reinforced palm, 
thick lining, wel-
ding certificate

Rozmiar
/ Size

10

4 2 4 43 2 3 3 414X4X 444X4X

EN 388 EN 407 EN 388 EN 407

3 3 4 3 443X4X

EN 388 EN 407
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  SAUL

Artykuł A1014

Opis
/ Descr.

dłoń z dwo-
iny bydlęcej, 
wierzch i 
mankiet z ba-
wełnianej tka-
niny, ocieplona 
podszewka
cowsplit palm, 
cotton back 
and cuff, win-
ter lining

Rozmiar
/ Size

10,5

  FLETCHER

Artykuł A1009

Opis
/ Descr.

dłoń z koloro-
wej bydlęcej 
skóry licowej, 
wierzch i man-
kiet z baweł-
nianej tkaniny, 
ocieplona pod-
szewka
coloured 
cowhide, back 
from strong 
cotton, cuff 
from stiffened  
cotton, winter 
lining

Rozmiar
/ Size

10,5

  PAUL

Artykuł A1005

Opis
/ Descr.

dłoń z wyso-
kogatunkowej 
bydlęcej 
skóry licowej, 
wierzch i man-
kiet z baweł-
nianej tkaniny, 
zimowa pod-
szewka
cow grain lea-
ther, back from 
strong cotton, 
cuff from 
stiffened red 
cotton, winter 
lining

Rozmiar
/ Size

10,5

  HILTON WINTER

Artykuł A2002

Opis
/ Descr.

dłoń i palce 
z licowej skóry 
świńskiej, 
wierzch z dwo-
iny świńskiej, 
ocieplona 
podszewka
grain pig lea-
ther palm and 
fingers, pigsplit 
back, winter 
lining

Rozmiar
/ Size

9, 10,5

EN 388
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  BUCK N

Artykuł A9003

Opis
/ Descr.

biała dzianina 
z delikatnego 
nylonu, dłoń i 
palce pokryte 
cienką warstwą 
poliuretanu
white nylon 
liner, poly-
urethane coat-
ing on palm

Rozmiar
/ Size

 6“/XS-11“/XXL

  BUCK BLACK

Artykuł A9061

Opis
/ Descr.

czarna dzianina 
z delikatnego 
nylonu, dłoń i 
palce pokryte 
cienką warstwą 
poliuretanu
black nylon 
liner, polyure-
thane coating 
on palm

Rozmiar
/ Size

 6“/XS-11“/XXL

  BUCK P

Artykuł A9056

Opis
/ Descr.

biała dzianina 
z poliestru, 
dłoń i palce 
pokryte cienką 
warstwą poli-
uretanu
white polyester 
liner, poly-
urethane coat-
ing on palm

Rozmiar
/ Size

 6“/XS-11“/XXL

  LEO

Artykuł A9002

Opis
/ Descr.

biała dzianina 
z delikatnego 
nylonu, końce 
palców pokryte 
cienką warstwą 
poliuretanu
white nylon 
liner, polyure-
thane coating on 
finger tips 

Rozmiar
/ Size

 7“/S-10“/XL

4 1 3 1

EN 388

4 1 3 1

EN 388

4 0 2 1

EN 388
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  NITRAX BASIC

Artykuł A9054

Opis
/ Descr.

szary dziany 
nylon/PE, po-
wleczony sza-
rym nitrylem
grey knit ny-
lon/PE, coated 
in grey nitrile

Rozmiar
/ Size

7“/S-11“/XXL

  6247(48,49,50)

Artykuł AS6247, AS6248, 
AS6249, AS6250

Opis
/ Descr.

szary poliamid 
powleczony 
czerwonym 
przewiewnym 
poliuretanem, 
na dłoni czarne 
nitrylowe nakro-
pienie
grey polyamide, 
coated black bre-
athable polyure-
thane with black 
nitrile dots

Rozmiar
/ Size

7“/S-10“/XL

  BRAD

Artykuł A5016

Opis
/ Descr.

biały dziany 
nylon, dłoń i 
palce powle-
czone szarą 
nitrylową pianą
white nylon 
liner, nitrile 
foam coating 
on palm

Rozmiar
/ Size

7“/S-11“/XXL

4 1 3 1

  NITRAX

Artykuł A9057

Opis
/ Descr.

kolorowa dzia-
nina ze 100% 
poliamidu, 
nasączone 
wysokogatun-
kowym szarym 
nitrylem
multicolour li-
ner from 100% 
polyamide, 
dipped in high 
quality grey 
nitrile

Rozmiar
/ Size

7“/S-11“/XXL

EN 388

4 1 2 1

EN 388

3 1 2 2

EN 388
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  FABIAN

Artykuł A9014

Opis
/ Descr.

dzianina z gru-
bego nylonu/
poliestru, na 
wierzchu poli-
merowa siatka 
knit polyester/
cotton with 
knit cuff palm 
and back with 
criss/cross 
patern on both 
sides

Rozmiar
/ Size

10

  GARGANEY

Artykuł A4055

Opis
/ Descr.

dłoń i palce 
dziane z baweł-
ny powleczone 
brązowym 
nitrylem, z peł-
ną podszew-
ką, sztywny 
mankiet
palm and fingers 
from nitrile la-
minated cotton 
interlock, full 
lining,
stiff cuff

Rozmiar
/ Size

11

  JULIUS

Artykuł A5009

Opis
/ Descr.

dziane z włókna 
z wysoką odporno-
ścią na przecię-
cia, powleczone 
poliuretanem 
anticut liner with 
PU coating

Rozmiar
/ Size 7“/S-11“/XXL

4 3 4 2

EN 388
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  DICK BASIC

Artykuł A9063

Opis
/ Descr.

dzianina polie-
ster/bawełna 
nasączone 
lateksem, 
antypoślizgowa 
powierzchnia, 
klasa ekono-
miczna 
poly/cotton 
liner, latex 
coating with 
crinkle finish, 
economical 
grade

Rozmiar
/ Size

9“/L-10“/XL

  DICK

Artykuł A9048

Opis
/ Descr.

dzianina polie-
ster/bawełna 
nasączone 
lateksem, 
antypoślizgowa 
powierzchnia
poly/cotton 
liner, latex 
coating with 
crinkle finish

Rozmiar
/ Size

8“/M-10“/XL

  DICK KNUCKLE

Artykuł A9023

Opis
/ Descr.

T/C dzianina 
nasączona 
lateksem, 
antypoślizgowa 
powierzchnia, 
powlekana i 
przez przeguby
T/C  liner, latex 
coating with 
crinkle finish, 
coating over 
knuckles

Rozmiar
/ Size

10“/XL

  RANDY

Artykuł A9022

Opis
/ Descr.

gruba TC dzia-
nina nasączone 
grubą warstwą 
lateksu na dło-
ni i palcach
heavy weight 
TC knit satura-
ted with latex, 
heavy duty la-
yer of coloured 
latex in palm 
and fingers 

Rozmiar
/ Size

10,5

EN 388

3 1 3 1
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  BART

Artykuł A9010

Opis
/ Descr.

podszewka 
z bawełnianej 
dzianiny nasą-
czona lateksem
cotton liner, 
latex coating

Rozmiar
/ Size

uni

  PETRAX

Artykuł A8007

Opis
/ Descr.

delikatna wysokoga-
tunkowa nylonowa 
dzianina 15G, paro 
przepuszczalna 
warstwa lateksowej 
piany na dłoniach i 
palcach
high quality nylon 
15 G, coated in 
breatheable latex 
foam on palm

Rozmiar
/ Size

8“/M-10“/XL

  DAVIS

Artykuł A9094

Opis
/ Descr.

wysokogatunkowa 
akrylowa dzianina 
nasączona grubą 
warstwą lateksu, 
antypoślizgowa po-
wierzchnia, zimowe
acrylic liner coated 
in latex on palm, 
crinkle finish, winter

Rozmiar
/ Size

8“/M,10“/XL

3 1 3 0

EN 388
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  HOUSTON

Artykuł A4001

Opis
/ Descr.

szyta baweł-
niana dzianina 
powlekana 
nitrylem, 
elastyczny 
mankiet
sewn cotton 
interlock, 
elastic
wrist, dipped 
in nitrile

Rozmiar
/ Size

7“/S-10“/XL

  SIDNEY

Artykuł A4003

Opis
/ Descr.

szyta baweł-
niana dzianina 
nasączona 
grubą warstwą 
nitrylu, sztyw-
ny mankiet
sewn cotton in-
terlock dipped 
in nitrile, stiff
canvas cuff

Rozmiar
/ Size

10“/XL

  HOUSTON YELLOW

Artykuł A4013

Opis
/ Descr.

szyta baweł-
niana dzianina 
nasączona 
nitrylem, 
elastyczny 
mankiet
sewn cotton 
interlock, 
elastic
wrist, dipped 
in nitrile

Rozmiar
/ Size

8“/M-10“/XL

  RONNY

Artykuł A4004

Opis
/ Descr.

szyta bawełnia-
na dzianina na-
sączona grubą 
warstwą nitry-
lu, elastyczny 
mankiet
sewn cotton 
interlock dip-
ped in nitrile, 
elastic wrist

Rozmiar
/ Size

9“L, 10“/XL

EN 388 EN 388

4 1 1 1 4 1 1 1
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  STANDARD

Artykuł A4011

Opis
/ Descr.

szyta baweł-
niana dzianina 
zanurzana w 
PVC, odporna 
chemicznie na 
kwasy i zasady, 
długość 35 cm 
sewn cotton in-
terlock, dipped 
in PVC, chemi-
caly resistant 
against acids 
and bases, 
length 35 cm 

Rozmiar
/ Size

10,5

  RICH

Artykuł A4007

Opis
/ Descr.

szyta baweł-
niana dzianina 
polnasączona w 
PVC, elastycz-
ny makiet
sewn cotton 
interlock liner 
dipped in PVC, 
open back 
elastic wrist

Rozmiar
/ Size

10

  RAY

Artykuł A4008

Opis
/ Descr.

szyta baweł-
niana dzianina 
zanurzana w 
PVC, długość 
27, 35 i 45 cm
sewn cotton 
interlock fully 
dipped in PVC, 
length 27, 35 
and 45 cm 

Rozmiar
/ Size

10

  DIELECTRICAL

Artykuł

A4030 - do 
500V
A4031 - do 
1000V 

Opis
/ Descr.

naturalny 
lateks, długi 
mankiet, 
szorstka 
powierzchnia, 
max. ogra-
niczenie do 
500V (1000V), 
czerwone 
natural rubber, 
long cuff, relief 
finish, 500V 
(1000V) usage 
limit, red 

Rozmiar
/ Size

8-11

EN 388

EN 388

2 1 2 1

4 1 1 1

A K L

EN 374

EN 388

4 1 1 1

EN 374
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  LYNN

Artykuł A9089

Opis
/ Descr.

jednorazowe 
lateksowe ręka-
wice , pudrowa-
ne, opakowanie 
100 szt
disposable latex 
gloves, powde-
red, boxes of 
100 pieces

Rozmiar
/ Size

S-XL

  STANLEY

Artykuł A5002

Opis
/ Descr.

lateksowe rękawice 
gospodarcze, welu-
rowa wewnętrzna 
powierzchnia, 
antypoślizgowa 
struktura na dłoni i 
palcach
latex household 
gloves, flock-lined, 
embossed grip on 
palm and fingers

Rozmiar
/ Size

S-XL

  RAMON

Artykuł A9087

Opis
/ Descr.

jednorazowe 
rękawice z cien-
kiego winylu, 
pudrowane, 
opakowanie 100 
szt
disposable vinyl 
gloves, powde-
red, boxes of 
100 pieces

Rozmiar
/ Size

S-XL
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  DUCK

Artykuł A5006

Opis
/ Descr.

jednorazowe 
rękawice 
z cienkiej 
poliuretanowej 
folii, opakowa-
nie 100 szt
disposable 
embossed 
polyethylene 
gloves, bags of 
100 pieces

Rozmiar
/ Size

9, 10

  BRIAN

Artykuł A9090

Opis
/ Descr.

jednorazowe rękawice ni-
trylowe bez dodatków, 0,12 
mm, długość 24 cm, zrolo-
wany mankiet, opakowanie 
100 szt, pudrowane 
disposable nitrile
gloves, no admixtures, 0,12 
mm, length 24 cm, rolled 
cuff, boxes of 100 pieces, 
powdered

Rozmiar
/ Size

S-XL

  LATEKSOWY PALEC

Artykuł
AS5877
AS5878
AS5879

Opis
/ Descr.

lateks, opakowanie 
100 szt
latex, bag with 100 
fingers
dots

Rozmiar
/ Size

T3, T4, T5
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  ABE

Artykuł A3011

Opis
/ Descr.

bezszwowa 
TC bawełnia-
na dzianina, 
elastyczny 
mankiet
seamless TC 
knit with elas-
tic wrist

Rozmiar
/ Size

UNI

  SIMA

Artykuł A3012

Opis
/ Descr.

bezszwowa 
dzianina, 
nylon/bawełna, 
biała
seamless knit, 
nylon/cotton, 
white colour

Rozmiar
/ Size

9, 10

  PERRY

Artykuł A9011

Opis
/ Descr.

dzianina polie-
ster/bawełna, 
dłoń i palce 
nakrapiane 
punktami, ela-
styczna dzianina 
na nadgarstku
cotton/polyester 
with knit cuff, 
dots on palm

Rozmiar
/ Size

uni
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  COREY

Artykuł A3003

Opis
/ Descr.

delikatna 
bawełniana 
dzianina, 
elastyczny 
mankiet
interlock cot-
ton, cuff knit

Rozmiar
/ Size

7, 8, 9, 10

  TERRY

Artykuł A3001

Opis
/ Descr.

delikatna 
bawełniana 
dzianina, 
elastyczny 
mankiet
interlock cot-
ton, cuff knit

Rozmiar
/ Size

uni

  KASILON

Artykuł A9019

Opis
/ Descr.

bezszwowa 
dzianina polie-
ster/bawełna 
bez mankietu
seamless po-
lyester/cotton 
knit, without 
wrist

Rozmiar
/ Size

9, 10

  QUERRY

Artykuł A9093

Opis
/ Descr.

dzianina polie-
ster/bawełna, 
obustronne 
nakrapiane 
punktami PVC 
cotton polyes-
ter liner with 
PVC dots on 
both palm and 
back

Rozmiar
/ Size

uni
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  KEVIN

Artykuł A3002

Opis
/ Descr.

delikatna 
bawełniana 
dzianina, bez 
mankietu
white sewn in-
terlock cotton, 
without wrist

Rozmiar
/ Size

6-12

  IRVIN

Artykuł A3005

Opis
/ Descr.

delikatna pro-
sta nylonowa 
dzianina, bez 
mankietu
fine nylon sing-
le knit, without 
cuff

Rozmiar
/ Size

6-12

  4152

Artykuł AS4152

Opis
/ Descr.

delikatna 
bawełniana 
dzianina, dłu-
gość 40 cm
white sewn in-
terlock cotton, 
length 40 cm

Rozmiar
/ Size

10

  FRED

Artykuł A3006

Opis
/ Descr.

bawełna dreso-
wa, elastyczna 
dzianina na 
nadgarstku
thick jersey 
elastic cotton, 
elastic knit

Rozmiar
/ Size

9, 10
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  DUSTY

Artykuł A3009

Opis
/ Descr.

gruba bukla ba-
wełniana 
850g/m2, ela-
styczna dzianina 
na nadgarstku
heavy terry 
cotton, 850 g/m2, 
cuff knit

Rozmiar
/ Size

10

  MITTEN

Artykuł A3014

Opis
/ Descr.

gruba 
płócienna 
jednopalcowa 
rękawica z wy-
sokogatunkową 
podszewką
canvas mittens 
with quality 
lining

Rozmiar
/ Size

11

  LANNY

Artykuł A3010

Opis
/ Descr.

gruba bukla ba-
wełniana 
850g/m2, mankiet, 
długość 
30 cm
heavy terry 
cotton, 850 g/m2, 
cuff knit, length 
30 cm

Rozmiar
/ Size

10

  KENT

Artykuł A3007

Opis
/ Descr.

szyte z baweł-
nianej tkaniny, 
podszewka na 
dłoni, ściągacz 
w nadgarstku
sewn from 
cotton fabric, 
palm lining, 
rubber band in 
wrist

Rozmiar
/ Size

10
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  BUDDY

Artykuł A9007

Opis
/ Descr.

szyta bawełnia-
na dzianina, bez 
mankietu, dłoń i 
palce nakrapiane 
punkcikami z 
PVC
sewn cotton in-
terlock, without 
cuff, palm and 
fingers with 
small PVC dots

Rozmiar
/ Size

6-12

  AVERY

Artykuł A9018

Opis
/ Descr.

kolorowa baweł-
niana tkanina, 
dłoń i palce 
nakrapiane 
punktami
multicolour 
cotton fabric, 
palm and fingers 
with PVC dots

Rozmiar
/ Size

9

  OLIE

Artykuł A9015

Opis
/ Descr.

szyte bawełnia-
ne płótno, dłoń i 
palce nakrapia-
ne punktami 
z PVC, elastycz-
ny nadgarstek
sewn cotton 
canvas, palm 
and fingers with 
PVC dots, elastic 
wrist

Rozmiar
/ Size

10
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  4655

Artykuł AS4655

Opis
/ Descr.

grubo dziany 
Kevlar®, gruba 
bawełniana 
lamówka, 
ochrona 
termiczna do 
250ºC, długość 
27 cm
heavy knitted 
Kevlar®, thick 
cotton lined, 
heat resist-
ant to 250°C, 
length 27 cm

Rozmiar
/ Size

10

  4640(45)

Artykuł AS4640, AS4645

Opis
/ Descr.

średnio grubo 
dziany Kevlar® 
z dzianinowym 
mankietem, na-
krapiane punkty 
na dłoni
Kevlar® medium 
heavy knit with 
cuff, dots on 
palm

Rozmiar
/ Size

8, 10

  4657

Artykuł AS4657

Opis
/ Descr.

grubo dziany 
Kevlar®, gruba 
bawełniana 
lamówka, 
ochrona 
termiczna do 
250ºC, długość 
33 cm
heavy knitted 
Kevlar®, thick 
cotton lined, 
heat resistant 
to 250°C, leng-
th 33 cm

Rozmiar
/ Size

10

  4650(51)

Artykuł AS4650, AS4651

Opis
/ Descr.

grubo dziany Ke-
vlar® z czterema 
włóknami, dziany 
mankiet, nakra-
piane punkty na 
dłoni
Kevlar® heavy 
knit with four 
yarns with knit 
cuff, dots on
palm

Rozmiar
/ Size

8, 10

2 4 4 X 2 4 4 X

1 2 3 2

1 2 4 1

EN 388 EN 407 EN 407EN 388

EN 388

EN 388

X2XXXX X2XXXX
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  1-400400

Artykuł A6047

Opis
/ Descr.

kevlar, jed-
nopalcowe, 
długi mankiet, 
ochrona 
termiczna do 
500ºC
kevlar, mittens, 
long cuff, heat 
resistant to 
500°C

Rozmiar
/ Size

uni

  3-400400

Artykuł A6048

Opis
/ Descr.

kevlar, 
trzypalcowe, 
długi mankiet, 
ochrona 
termiczna do 
500ºC
kevlar, three-
fingers, long 
cuff, heat 
resistant to 
500°C

Rozmiar
/ Size

uni

  4620(25)

Artykuł AS4620, AS4625

Opis
/ Descr.

grubo dziany 
Kevlar® z czte-
rema włóknami 
z dzianym 
mankietem 
Kevlar® heavy 
knit with four 
yarns with knit 
cuff

Rozmiar
/ Size

8, 10

  4600(05)

Artykuł AS4600, AS4605

Opis
/ Descr.

delikatnie 
dziany Kevlar® 
z dwoma włók-
nami z dzianym 
mankietem
Kevlar® light 
knit with two 
yarns with knit 
cuffs

Rozmiar
/ Size

8, 10

0 2 4 2 1 3 4 0

EN 388 EN 388 EN 407

X1XXXX

EN 407

3XXXXX

EN 407

4242XX

EN 407

4242XX
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  5-400400

Artykuł A6067

Opis
/ Descr.

kevlar, pię-
ciopalcowe, 
długi mankiet, 
ochrona 
termiczna do 
500ºC
kevlar, five-
fingers,
long cuff, heat
resistant to 
500°C

Rozmiar
/ Size

uni

  3-400900AL

Artykuł A6075

Opis
/ Descr.

trzywarstwowe 
trzypalcowe ręka-
wice, aluminiowany 
wierzch, tkanina 
Aramid 600g/m2, 
ochrona przed gorą-
cem kontaktowym, 
promieniowaniem 
cieplnym i odpry-
skami do 350ºC, 
krótkotrwale max. 
do 500ºC
three-layers three 
fingers gloves, 
aluminium layered, 
Aramid fabric 
600 g/m2, protecti-
on against contact 
heat, radiant heat 
and molten mass 
spread up to 350°C, 
short-term contact 
up to 500°C

Rozmiar
/ Size

uni

  1-400900AL

Artykuł A6068

Opis
/ Descr.

trzywarstwowe 
jednopalcowe ręka-
wice, aluminiowany 
wierzch, tkanina 
Aramid 600g/m2, 
ochrona przed gorą-
cem kontaktowym, 
promieniowaniem 
cieplnym i odpry-
skami do 350ºC, 
krótkotrwale max. 
do 500ºC
three-layers mitten, 
aluminium layered, 
Aramid fabric 
600 g/m2, protecti-
on against contact 
heat, radiant heat 
and molten mass 
spread up to 350°C, 
short-term contact 
up to 500°C

Rozmiar
/ Size

uni

  5-400900AL

Artykuł A6066

Opis
/ Descr.

trzywarstwowe, 
pięciopalcowe ręka-
wice, aluminiowany 
wierzch, tkanina 
Aramid 600g/m2, 
ochrona przed gorą-
cem kontaktowym, 
promieniowaniem 
cieplnym i odpry-
skami do 350ºC, 
krótkotrwale max. 
do 500ºC
three-layers 
five-fingers gloves, 
aluminium layered, 
Aramid fabric 
600 g/m2, protecti-
on against contact 
heat, radiant heat 
and molten mass 
spread up to 350°C, 
short-term contact 
up to 500°C

Rozmiar
/ Size

uni

EN 407

4242XX

EN 407

4244X4

EN 407

4244X4

EN 407

4244X4
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  545

Artykuł A9035

Opis
/ Descr.

szara bezszwowa 
dzianina dyne-
ema, z nitrylowym 
natryskiem dłoni
grey seamless 
dyneema knit 
with nitrile coated 
palm

Rozmiar
/ Size

6/S-9/XL

4 2 4 2

  370

Artykuł A9029

Opis
/ Descr.

bezszwowa nylo-
nowa podszewka, 
dłoń nasączona w 
nitrylu
seamless nylon 
liner, nitrile 
coated palm

Rozmiar
/ Size

5/XS-10/XXL

4 1 2 1

  540D

Artykuł A9031

Opis
/ Descr.

bezszwowa dy-
neema dzianina 
z poliuretano-
wym natry-
skiem dłoni
seamless dyne-
ema knit with 
polyurethane 
coated palm

Rozmiar
/ Size

6/S-9/XL

4 2 4 1

  GPKV 1

Artykuł A4049

Opis
/ Descr.

bezszwowa ke-
vlarowa podszew-
ka z lateksowym 
natryskiem 
dłoni i końcówek 
palców
seamless kevlar 
liner with latex 
coated palm and 
tips of the fingers

Rozmiar
/ Size

10/XL

3 4 4 4

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

Na zamówienie
To order

Na zamówienie
To order
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  660

Artykuł A9026

Opis
/ Descr.

bezszwowa 
delikatna 
bawełniana 
podszewka 
nasączona w 
PVC, odporna 
chemicznie 
przeciw kwa-
som i ługom
seamless soft 
cotton liner 
coated in PVC, 
chemicaly re-
sistant against 
acids and bases

Rozmiar
/ Size

10/XL, 11/XXL

  GP-KV2R

Artykuł A4040

Opis
/ Descr.

bezszwowa 
kevlarowa 
podszewka 
z nitrylowym 
natryskiem dło-
ni i końcówek 
palców
seamless kevlar 
liner with nitri-
le coated palm 
and tips of the 
fingers

Rozmiar
/ Size

10/XL

  720

Artykuł A4041

Opis
/ Descr.

bezszwowa 
delikatna 
poliestrowa 
- nylonowa 
podszewka 
nasączona w 
nitrylu, odpor-
na chemicznie 
przeciw kwa-
som i ługom
seamless soft
polyester-nylon 
liner coated in 
nitril, chemi-
caly resistant 
against acids 
and bases

Rozmiar
/ Size

10/XL

3 4 4 4

4 1 2 1

3 1 3 2

  771

Artykuł A9099

Opis
/ Descr.

bezszwowa 
dzianina polie-
ster/bawełna 
z nitrylowym 
natryskiem 
dłoni, odporna 
chemicznie 
przeciw kwa-
som i ługom
seamless po-
lyester/cotton 
knit with nitrile 
coated palm, 
chemicaly re-
sistant against 
acids and bases

Rozmiar
/ Size

9/XL

EN 388

EN 388

EN 388

4 1 1 1

EN 388 EN 374

EN 374

EN 374

J K L

A J K L

A J K L

EN 374

EN 374

EN 374
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  9640

Artykuł AS9640

Opis
/ Descr.

2x nasączone w 
nitrylu, baweł-
niana podszew-
ka, elastyczny 
dzianinowy 
nadgarstek
double nitrile
coated, cotton 
lining, elastic 
cotton knit cuff

Rozmiar
/ Size

10

  3740

Artykuł AS3740

Opis
/ Descr.

zielony polimer 
PVC, bawełnia-
na podszewka, 
długość 40 cm, 
szorstka struk-
tura zapewnia 
doskonałą 
chwytność, 
odporna che-
micznie prze-
ciw kwasom i 
ługom
green polymere 
PVC, cotton 
lined, length
40 cm, granular
finish for extra 
good grip, 
chemicaly re-
sistant against 
acids and bases

Rozmiar
/ Size

10

  9650

Artykuł AS9650

Opis
/ Descr.

2x nasączone w 
nitrylu, baweł-
niana podszew-
ka, ochrona 
nadgarstka
double nitrile 
coated, cotton 
lining, safety 
cuff

Rozmiar
/ Size

10

  3636

Artykuł AS3636

Opis
/ Descr.

czerwone PVC, 
bawełniana 
podszewka, 
długość 36 
cm, odporna 
chemicznie 
przeciw kwa-
som i ługom
červené PVC
red PVC, cotton 
lined, length 
36 cm, chemi-
caly resistant 
against acids 
and bases

Rozmiar
/ Size

10

4 2 2 1-5

4 2 2 1-5

4 1 2 1

4 1 2 1

ACTIFRESH®

ACTIFRESH®

ACTIFRESH®
ACTIFRESH®

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388 EN 374

EN 374

A K L

A K L

EN 374

EN 374
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  330

Artykuł AS330

Opis
/ Descr.

dwoina bydlęca, 
pełna polarowa 
podszewka, 
czerwony gruby 
bawełniany 
wierzch, usztyw-
niony czerwony 
bawełniany 
mankiet
split cow leather, 
full fleece lining 
palm, red strong 
cotton back, 
rubberized red 
cotton cuff

Rozmiar
/ Size

10

  3939

Artykuł AS3939

Opis
/ Descr.

pomarańczowe 
PVC, bawełnia-
na podszewka, 
piankowa 
wewnętrzna 
wkładka, zanu-
rzane, długość 
30 cm
orange PVC, 
cotton liner, fo-
amed interior, 
fully coated 
foam lining,
length 30 cm

Rozmiar
/ Size

9,5

4 1 3 1

4 1 3 3

ACTIFRESH®

  3808(10)

Artykuł AS3808, AS3810

Opis
/ Descr.

bawełniana dzia-
nina, zanurzona 
w zielonym kon-
densowanym la-
teksu, nasączona 
i przez przeguby, 
dziany mankiet, 
antypoślizgowe
green conden-
sed superior 
latex with crinkle 
finish, open back, 
interlock cotton 
liner, knit cotton 
cuff

Rozmiar
/ Size

8, 10

4 2 4 2-5

  5527(28,29,30)

Artykuł AS5527, AS5528, 
AS5529, AS5530

Opis
/ Descr.

zielony akryloni-
tryl, długość 330 
mm, grubość 
0,46 mm, 
wewnątrz floko-
wane bawełną, 
antypoślizgowa 
struktura
green acrylonit-
rile, length 330 
mm, thickness 
0,46 mm, cotton 
flock lined, grip 
pattern

Rozmiar
/ Size

7, 8, 9, 10

3 1 0 2

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 374

EN 374

A J L

J K L

EN 511

EN 511

1 1 1

1 2 X

EN 374

EN 374
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  SENSILITE WHITE 48-100

Artykuł A6084

Opis
/ Descr.

biała dzianina z delikatnego 
nylonu, dłoń i palce pokryte 
cienką warstwą poliuretanu
white nylon liner, polyuretha-
ne coating on palm

Rozmiar
/ Size

6-11

  SENSILITE BLACK 48-101

Artykuł A6085

Opis
/ Descr.

czarna dzianina z delikatnego 
nylonu, dłoń i palce pokryte 
cienką warstwą poliuretanu
black nylon liner, polyuretha-
ne coating on palm

Rozmiar
/ Size

6-11

  HYFLEX ULTRA-LITE 11-618

Artykuł A6005

Opis
/ Descr.

dzianina z niebieskiego nylonu, 
dłoń i palce pokryte cienką war-
stwą poliuretanu
blue nylon liner, polyurethane 
coating on palm

Rozmiar
/ Size

7-11

3 1 2 1

EN 388

4 1 3 1

EN 388

4 1 3 1

EN 388

Na zamówienie
To order



RĘKAWICE - Nasączone
/ Gloves - Dipped

39

_RĘKAW
ICE

  SOL-VEX 37-676

Artykuł A7013

Opis
/ Descr.

nitryl z welurowym we-
wnętrznym opracowa-
niem, długość 33 cm, 
reliefowa powierzchnia 
dłoni i palców
nitrile with reversed 
lozenge finish, length 
33 cm

Rozmiar
/ Size

7-11

  HYLITE 47-409

Artykuł A6021

Opis
/ Descr.

bawełniana dzianina 
zanurzona w nitrylu, 
ochrona nadgarstka
cotton liner, nitrile 
coated, safety cuff

Rozmiar
/ Size

10

  HYFLEX 11-624

Artykuł A6006

Opis
/ Descr.

dzianina z włóknem 
Dyneema, dłoń i 
palce powleczone 
poliuretanem
liner containing 
Dyneema fibre, 
palm and fingers 
with polyurethane 
coating

Rozmiar
/ Size

6-11

4 3 4 3

EN 388

3 1 1 1

EN 388

4 1 0 1

EN 388 EN 374

J K L

EN 374

Na zamówienie
To order
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  BI-COLOUR 87-900

Artykuł A7020

Opis
/ Descr.

dwuwarstwowy 
lateks zanurzony w 
neoprenu, wewnątrz 
welurowe opracowa-
nie, długość 32,3 cm
two-layers of latex 
dipped in neoprene 
reversed lozenge 
finish, 32,3 cm

Rozmiar
/ Size

10

  CRUSADER FLEX 42-474

Artykuł A6036/10

Opis
/ Descr.

szyta specjalna tkanina zanurzona 
w nitrylu, podszewka izolacyjna 
z nietkanego tekstylia, przezna-
czone do manipulacji z gorącymi 
przedmiotami do 200ºC
sewn special fabric dipped in 
nitrile, insulating lining from 
unwoven textile, handling of hot 
items up to 200°C

Rozmiar
/ Size

10

  TOUCH N TUFF 92-500

Artykuł A8004

Opis
/ Descr.

jednorazowe nitrylowe 
rękawice bez domieszek, 
0,12 mm, długość 24 cm, 
opakowanie  100 szt, 
pudrowane, szorstkie 
końcówki palców
disposable nitrile gloves, 
no admixtures, 0,12 mm, 
length 24 cm, boxes of 
100 pieces, powdered, 
crinckle fingertips

Rozmiar
/ Size

S-XL

X 1 2 1

EN 388 EN 374

A K L

EN 374

2 2 4 1

EN 388 EN 407

X2XXXX

EN 374

EN 374



RĘKAWICE
/ Gloves

41

_RĘKAW
ICE

WYMAGANIA OGÓLNE/GENERAL DEMANDS

 
KATEGORIA/ CATEGORIES
Dla lepszej orientacji i spełnienia wymogów różnych gałęzi przemysłu, rękawice ochronne są podzielone na trzy grupy:
Safety gloves are divided into three categories for better orientation and satisfaction of demands of industrial districts:

KATEGORIA I. Minimalne ryzyko
Niskie wymagania ochronne; podstawowe rodzaje rękawic, zgodność z normą EN 420
Categorie I. Minimal risks
Low protection required; basic gloves only with EN 420

KATEGORIA II. Średnie ryzyko
Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi, zgodność z normą EN 388
Categorie II. Medium risks
Protection against mechanical risks; gloves with EN 388

KATEGORIA III. Wysokie ryzyko
Ochrona przed nieodwracalnym uszkodzeniem i potencjalnie śmiertelnymi urazami np.obrażenia substancjami chemicznymi, ciepłem, zimnem, zgodność z 
normą EN 407, EN 374 a EN 511
Categorie III. High risks
Protection against unreversible damage a life-threatning dangers such as chemical injuries, heat, cold;  gloves with EN 407, EN 374 and EN 511

NORMY EUROPEJSKIE - RĘKAWICE/EUROPEAN NORMS – GLOVES
Wszystkie rękawice ochronne muszą być zgodne z normą EN 420.
All protective gloves must follow EN 420.
EN 420 określa ogólne wymagania i procedury badań dotyczące projektowania i budowy rękawic, odporność materiału rękawic przed wnikaniem wody, 
brak wad, komfort i efektywność, oznakowanie i informacje dostarczone przez producenta obejmują wszystkie rękawice ochronne.
 specifies general demands and incident test methods for design and construction of gloves, materials resistency against water, unexceptionable-
ness, comfort and effectiveness, markings and information supplied by manufacturer regarding all protective gloves

EN 388 określa wymagania, metody badań, znakowanie i dostarczane informacje o rękawicach ochronnych chroniące przed zagrożeniami mechaniczny 
 mi spowodowanymi przez ścieranie, przecięcie ostrzem, roztarganie i przekłucie.
 specifies demands, test methods, markings and supplied information for protective gloves against mechanical risks caused by abrasion, blade  
 cuts, tearing and puncture.

Test
/Test

Poziom (klasa)
/Level (class)
1

Poziom (klasa)
/Level (class)
2

Poziom (klasa)
/Level (class)
3

Poziom (klasa)
/Level (class)
4

Poziom (klasa)
/Level (class)
5

Odporność na ścieranie (liczba cykli)
Abrasion resistance (cycle amount)

100 500 2000 8000 -

Odporności na przecięcie (indeks)
Cut resistance (index)

1,2 2,5 5 10 20

Wytrzymałość na dalsze rozdzieranie (N)
Tear resistance (N)

10 25 50 75 -

Odporność na przekłucie (N)
Puncture resistance (N)

20 60 100 150 -

 
EN 407 określa wymagania, metody badań, informacje dla użytkownika i oznakowania rękawic ochronnych przed gorącem i / lub ogniem. Powinna być  
 stosowana na wszystkie rękawice, które chronią ręce przed gorącem i / lub płomieniem w jednym lub kilku z następujących form:
 specifies demands, test methods, information for users and markings of protective gloves against heat and/or fire. Should be used for all gloves  
 which protects against heat and/or flames in one or more of following forms: 
 odporność na zapłon/resistance to flammability      (0-4) 
 odporność na ciepło kontaktowe/resistance to contact heat     (0-4)
 odporność na ciepło konwekcyjne/resistance to convective heat     (0-4) 
 odporność na promieniowanie cieplne/resistance to radiant heat     (0-4) 
 odporność na małe krople roztopionego metalu/resistance to small splashes of molten metal  (0-4) 
 odporność na wielkie krople roztopionego metalu/resistance to large splashes of molten metal  (0-4)

EN 374 określa wymagania i metody badań dla rękawic chroniących przed chemikaliami i mikroorganizmami.
 specifies demands and test methods of protective gloves against chemicals and micro-organisms.

Rękawice ochronne przed zagrożenia-
mi chemicznymi PEŁNOWARTOŚCIOWE
Protective gloves against chemical 
risks FULL-VALLUED

Rękawice ochronne przed zagrożeni-
ami chemicznymi ZWYKŁE
Protective gloves against chemical 
risks SIMPLE

Rękawice Ochronne przed zagroże-
niami BAKTERIOLOGICZNYMI
Protective gloves against BACTERIO-
LOGICAL risks

EN 511 norma określa wymagania i metody badań dla rękawic chroniących przed zimnem.
 Istnieją trzy kategorie ochrony:
 specifies demands and test methods of protective gloves against cold. 
 There are three categories of protection:
 odporność na konwekcyjne zimno/resistance to convective cold     (0-4) 
 odporność na kontaktowe zimno/resistance to contact cold     (0-4) 
 przepuszczalność wody/resistance to water       (0-1)
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  ARDON SMART SANDAL S1

Artykuł G1026

Wierzch
/ Upper

wysokogatunkowa licowa skóra nubuk
nubuck leather

Podeszwa
/ Sole

PU2D, nie rysująca, odporna na oleje 
i  benzynę, antyelektrostatyczna 
PU2D, antiwritting, resistant to oils & 
fuels, antistatic

Opis
/ Description

cało skórzany sandał ze stalowym 
podnoskiem
full-leather sandal with steel toecap

Rozmiar
/ Size

36-48

EN 20 345 S1

  ARDON SANDAL O1

Artykuł G1136

Wierzch
/ Upper

skóra bawola
buffalo leather

Podeszwa
/ Sole

PU2D, nie rysująca, odporna na ole-
je i  benzynę, antyelektrostatyczna
PU2D, antiwritting, resistant to oils 
& fuels, antistatic

Opis
/ Description

cało skórzany sandał bez stalowego 
podnoska
full-leather sandal without steel 
toecap

Rozmiar
/ Size

36-48

EN 20 347 O1

S1:

O1:

_O
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  ARDON LOW O1/S1
Artykuł O1
Artykuł S1

G1137
G1109

Wierzch
/ Upper

skóra bawola
buffalo leather

Podeszwa
/ Sole

PU2D, nie rysująca, odporna na ole-
je i  benzynę, antyelektrostatyczna 
PU2D, antiwritting, resistant to oils 
& fuels, antistatic

Opis
/ Description

cało skórzany półbut
full-leather low shoes

Rozmiar
/ Size

36-48

EN 20 347     
     20 345

O1- bez stalowego podnoska/witho-
ut steel toecap
S1 - stalowy podnosek/steel toecap

  ARDON AERO O1/S1
Artykuł O1
Artykuł S1

G3053
G1027

Wierzch
/ Upper

skóra zamszowa
suede leather

Podeszwa
/ Sole

PU2D, nie rysująca, odporna na ole-
je i  benzynę, antyelektrostatyczna 
PU2D, antiwritting, resistant to oils 
& fuels, antistatic

Opis
/ Description

zamszowe półbuty
suede leather low shoes

Rozmiar
/ Size

O1:36-48     S1:36-48

EN 20 347     
     20 345

O1- bez stalowego podnoska/witho-
ut steel toecap
S1 - stalowy podnosek/steel toecap

O1:

S1:

O1:

S1:
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  ARDON HIGH O1/S1
Artykuł O1
Artykuł S1

G3045
G1048

Wierzch
/ Upper

skóra bawola
buffalo leather

Podeszwa
/ Sole

PU2D, nie rysująca, odporna na ole-
je i  benzynę, antyelektrostatyczna 
PU2D, antiwritting, resistant to oils 
& fuels, antistatic

Opis
/ Description

cało skórzane trzewiki
full-leather high shoes

Rozmiar
/ Size

36-48

EN 20 347     
     20 345

O1- bez stalowego podnoska/witho-
ut steel toecap
S1 - stalowy podnosek/steel toecap

_O
BU

W
IE

  ARDON HIGH S3

Artykuł G1024

Wierzch
/ Upper

licowa skóra bawola
buffalo leather-full grain

Podeszwa
/ Sole

PU2D, nie rysująca, odporna na ole-
je i  benzynę, antyelektrostatyczna
PU2D, antiwritting, resistant to oils 
& fuels, antistatic

Opis
/ Description

cało skórzane trzewiki ze stalowym 
podnoskiem i wkładką antyprzebi-
ciową, wodoodporne
full-leather high shoes with steel 
toecap and midsole, water resistant

Rozmiar
/ Size

36-48

EN 20 345 S3

O1:

S1:

S3:

45
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  ARDON WINTER S3

Artykuł G1111

Wierzch
/ Upper

licowa skóra bawola
buffalo leather

Podeszwa
/ Sole

PU2D, nie rysująca, odporna na ole-
je i  benzynę, antyelektrostatyczna
PU2D, antiwritting, resistant to oils 
& fuels, antistatic

Opis
/ Description

cało skórzane trzewiki ze stalowym 
podnoskiem i wkładką antyprze-
biciową, wodoodporne, ocieplone 
sztucznym futerkiem
full-leather boots with steel toecap 
and midsole, water resistant, ther-
mal lining

Rozmiar
/ Size

36-48

EN 20 345 S3

  ARDON HIGH O1 WINTER

Artykuł G3072

Wierzch
/ Upper

skóra bawola
buffalo leather

Podeszwa
/ Sole

PU2D, nie rysująca, odporna na ole-
je i  benzynę, antyelektrostatyczna
PU2D, antiwritting, resistant to oils 
& fuels, antistatic

Opis
/ Description

cało skórzane trzewiki bez stalowe-
go podnoska, ocieplone
full-leather high shoes without steel 
toecap with thermal lining

Rozmiar
/ Size

38-48

EN 20 347 O1

O1:

S3:

Z 
O
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G
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O
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G
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  ARDON PERKO O1/S1
Artykuł O1
Artykuł S1

G3070
G3073

Wierzch
/ Upper

skóra bawola
buffalo leather

Podeszwa
/ Sole

PU2D, nie rysująca, odporna na ole-
je i  benzynę, antyelektrostatyczna
PU2D, antiwritting, resistant to oils 
& fuels, antistatic

Opis
/ Description

cało skórzane buty spawalnicze
full-leather welding shoes

Rozmiar
/ Size

39-47

EN 20 347     
     20 345

O1- bez stalowego podnoska/witho-
ut steel toecap
S1 - stalowy podnosek/steel toecap

  ARDON INTEGRAL S1P

Artykuł G1028

Wierzch
/ Upper

skóra bawola
buffalo leather

Podeszwa
/ Sole

PU2D, nie rysująca, odporna na ole-
je i  benzynę, antyelektrostatyczna
PU2D, antiwritting, resistant to oils 
& fuels, antistatic

Opis
/ Description

cało skórzane trzewiki ze stalowym 
podnoskiem i wkładką antyprzebi-
ciową, ochrona podbicia 
full-leather high shoes with steel 
toecap and midsole, metatarsal 
protection

Rozmiar
/ Size

39-47

EN 20 345 S1P

O1:

S1:

S1P:

_O
BU
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  FIRSTY LOW S1P

Artykuł G1186

Wierzch
/ Upper

skóra bydlęca
cow leather

Podeszwa
/ Sole

PU2D, nie rysująca, odporna na ole-
je i benzynę, antyelektrostatyczna
PU2D, antiwritting, resistant to oils 
& fuels, antistatic

Opis
/ Description

cało skórzane półbuty ze stalowym 
podnoskiem i wkładką antyprzebi-
ciową 
full-leather low shoes with steel 
toecap and midsole

Rozmiar
/ Size

36-48

EN 20 345 S1P

  FIRSTY SANDAL S1P

Artykuł G1188

Wierzch
/ Upper

skóra bydlęca
cow leather

Podeszwa
/ Sole

PU2D, nie rysująca, odporna na ole-
je i  benzynę, antyelektrostatyczna
PU2D, antiwritting, resistant to oils 
& fuels, antistatic

Opis
/ Description

cało skórzany sandał ze stalowym 
podnoskiem i wkładką antyprzebi-
ciową
full-leather sandal with steel toecap 
and midsole

Rozmiar
/ Size

36-48

EN 20 345 S1P

S1P:

S1P:
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  FIRSTY HIGH S1P

Artykuł G1185

Wierzch
/ Upper

skóra bydlęca
cow leather

Podeszwa
/ Sole

PU2D, nie rysująca, odporna na ole-
je i  benzynę, antyelektrostatyczna
PU2D, antiwritting, resistant to oils 
& fuels, antistatic

Opis
/ Description

cało skórzane trzewiki ze stalowym 
podnoskiem i wkładką antyprzebi-
ciową
full-leather high shoes with steel 
toecap and midsole

Rozmiar
/ Size

38-48

EN 20 345 S1P

  FIRSTY HIGH O1

Artykuł G1181

Wierzch
/ Upper

skóra bydlęca
cow leather

Podeszwa
/ Sole

PU2D, nie rysująca, odporna na ole-
je i  benzynę, antyelektrostatyczna
PU2D, antiwritting, resistant to oils 
& fuels, antistatic

Opis
/ Description

cało skórzane trzewiki bez stalowe-
go podnoska
full-leather high shoes without steel 
toecap

Rozmiar
/ Size

38-48

EN 20 347 O1

O1:

S1P:

_O
BU

W
IE
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  FIRSTY TREK HIGH O1

Artykuł G3091

Wierzch
/ Upper

zamszowa skóra bydlęca + tekstylia, 
cordura
cow suede leather + textile, cordura

Podeszwa
/ Sole

PU2D, nie rysująca, odporna na oleje i  
benzynę, antyelektrostatyczna
PU2D, antiwritting, resistant to oils & 
fuels, antistatic

Opis
/ Description

skóro-tekstylne trekkingowe obuwie
leather + textile trek high shoes

Rozmiar
/ Size

38-48

EN 20 347 O1

  FIRSTY TREK LOW O1

Artykuł G3092

Wierzch
/ Upper

zamszowa skóra bydlęca + tekstylia, 
cordura
cow suede leather + textile, cordura

Podeszwa
/ Sole

PU2D, nie rysująca, odporna na oleje i  
benzynę, antyelektrostatyczna
PU2D, antiwritting, resistant to oils & 
fuels, antistatic

Opis
/ Description

skóro-tekstylne trekkingowe półbuty
leather + textile trek low shoes

Rozmiar
/ Size

38-48

EN 20 347 O1

O1:

O1:
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  ACTINOTE LOW S1P

Artykuł G9ACTL

Wierzch
/ Upper

skóra bawola i czerwona tkanina 
siatkowa
crazy horse (buffalo) and red mesh

Podeszwa
/ Sole

podwójna gęstość PU/TPU
dual density PU/TPU

Opis
/ Description

półbuty ze stalowym podnoskiem 
i wkładką antyprzebiciową
low shoes with steel toecap and 
midsole

Rozmiar
/ Size

38-47

EN 20 345 S1P

  ACTINOTE HIGH S1P

Artykuł G9ACTH

Wierzch
/ Upper

skóra bawola i czerwona tkanina 
siatkowa
crazy horse (buffalo) and red mesh

Podeszwa
/ Sole

podwójna gęstość PU/TPU
dual density PU/TPU

Opis
/ Description

trzewiki ze stalowym podnoskiem 
i wkładką antyprzebiciową
high shoes with steel toecap and 
midsole

Rozmiar
/ Size

38-47

EN 20 345 S1P

S1P:

S1P:

_O
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  COBALT HIGH S1P

Artykuł G9COBH

Wierzch
/ Upper

szaroniebieska dwoina bydlęca 
i nylon
grey-blue split cow leather and 
nylon

Podeszwa
/ Sole

podwójna gęstość PU/TPU, odporne 
na temperaturę do 180°C
dual density TPU/PU, heat resistant 
to 180°C

Opis
/ Description

trzewiki ze stalowym podnoskiem 
i wkładką antyprzebiciową
high shoes with steel toecap and 
midsole

Rozmiar
/ Size

38-47

EN 20 345 S1P

  COBALT LOW S1P

Artykuł G9COBL

Wierzch
/ Upper

szaroniebieska dwoina bydlęca 
i nylon
grey-blue split cow leather and 
nylon

Podeszwa
/ Sole

podwójna gęstość PU/TPU, odporne 
na temperaturę do 180°C
dual density TPU/PU, heat resistant 
to 180°C

Opis
/ Description

półbuty ze stalowym podnoskiem 
i wkładką antyprzebiciową
low shoes with steel toecap and 
midsole

Rozmiar
/ Size

38-47

EN 20 345 S1P

S1P:

S1P:
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  EMERALD LOW S1P

Artykuł G9EMEL

Wierzch
/ Upper

wodoodporny khaki nubuk i nylon
water resistant khaki nubuck cow 
leather and nylon

Podeszwa
/ Sole

podwójna gęstość PU/TPU, odporne 
na temperaturę do 180°C
dual density TPU/PU, heat resistant 
to 180°C

Opis
/ Description

półbuty ze stalowym podnoskiem 
i wkładką antyprzebiciową
low shoes with steel toecap and 
midsole

Rozmiar
/ Size

38-47

EN 20 345 S1P

  EMERALD HIGH S1P

Artykuł G9EMEH

Wierzch
/ Upper

wodoodporny khaki nubuk i nylon
water resistant khaki nubuck cow 
leather and nylon

Podeszwa
/ Sole

podwójna gęstość PU/TPU, odporne 
na temperaturę do 180°C
dual density TPU/PU, heat resistant 
to 180°C

Opis
/ Description

trzewiki ze stalowym podnoskiem 
i wkładką antyprzebiciową
high shoes with steel toecap and 
midsole

Rozmiar
/ Size

38-47

EN 20 345 S1P

S1P:

S1P:
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  POWERLITE S3

Artykuł G9POWE

Wierzch
/ Upper

czarna wodoodporna bawola skóra 
licowa
black water resistant buffalo grain 
leather

Podeszwa
/ Sole

podwójna gęstość PU/TPU, odporne 
na temperaturę do 180°C
dual density PU, heat resistant to 
180°C

Opis
/ Description

pół saperki ze stalowym podnoskiem 
i wkładką antyprzebiciową, zimowa 
podszewka
boots with steel toecap and midsole, 
fur lining

Rozmiar
/ Size

38-47

EN 20 345 S3

  SPINEL S1P

Artykuł G9SPIL

Wierzch
/ Upper

skóra zamszowa
grey split leather with orange po-
lyester mesh

Podeszwa
/ Sole

podwójna gęstość PU/TPU
dual densitiy PU/TPU sole

Opis
/ Description

cało skórzane półbuty ze stalowym  
podnoskiem i wkładką antyprze-
biciową, wyściółka z nietkanego 
bezszwowego tekstylia, poliestrowy 
kołnierz
full-leather low shoes with steel 
toecap and midsole, non wowen 
and knit polyester lining, polyester 
tongue, padded, padded collar

Rozmiar
/ Size

38-47

EN 20 345 S1P

S1P:

S3:

Z 
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  PANDA SANDAL WHITE

Artykuł G1008

Wierzch
/ Upper

skóra bydlęca
cow leather

Podeszwa
/ Sole

PU2D antyelektrostatyczna, antypośli-
zgowa, nie rysująca, odporna na oleje
PU2D antistatic, antislippery, antiwrit-
ting, resistant to oils

Opis
/ Description

białe sandały ze stalowym podnoskiem
white sandal with steel toecap

Rozmiar
/ Size

36-48

EN 20 345 S1

  PANDA LOW WHITE

Artykuł G1007

Wierzch
/ Upper

skóra bydlęca
cow leather

Podeszwa
/ Sole

PU2D antyelektrostatyczna, antypośliz-
gowa, nie rysująca, odporna na oleje
PU2D antistatic, antislippery, antiwrit-
ting, resistant to oils

Opis
/ Description

białe półbuty ze stalowym podnoskiem
white low shoes with steel toecap

Rozmiar
/ Size

36-48

EN 20 345 S1

  PANDA HIGH WHITE

Artykuł G1006

Wierzch
/ Upper

skóra bydlęca
cow leather

Podeszwa
/ Sole

PU2D antyelektrostatyczna, antypoślizgo-
wa, nie rysująca, odporna na oleje
PU2D antistatic, antislippery, antiwrit-
ting, resistant to oils

Opis
/ Description

białe trzewiki ze stalowym podnoskiem
white high shoes with steel toecap

Rozmiar
/ Size

36-48

EN 20 345 S1

S1:

S1:

S1:
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  PANDA SANDAL S1

Artykuł G1001

Wierzch
/ Upper

nubuk
nubuck leather

Podeszwa
/ Sole

PU2D, nie rysująca, odporna na ole-
je i benzyny, antyelektrostatyczna
PU2D, antiwritting, resistant to oils 
& fuels, antistatic

Opis
/ Description

cało skórzane sandały ze stalowym 
podnoskiem
full-leather safety sandal with toe 
cap

Rozmiar
/ Size

36-48

EN 20 345 S1

  PANDA LOW S1

Artykuł G1002

Wierzch
/ Upper

skóra
leather

Podeszwa
/ Sole

PU2D, nie rysująca, odporna na ole-
je i benzyny, antyelektrostatyczna
PU2D, antiwritting, resistant to oils 
& fuels, antistatic

Opis
/ Description

cało skórzane półbuty ze stalowym 
podnoskiem
full-leather low shoes with toe cap

Rozmiar
/ Size

36-48

EN 20 345 S1

S1:

S1:
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  PANDA HIGH S1/S3
Artykuł S1
Artykuł S3

G1003
G1004

Wierzch
/ Upper

skóra
leather

Podeszwa
/ Sole

PU2D, nie rysująca, odporna na ole-
je i benzyny, antyelektrostatyczna
PU2D, antiwritting, resistant to oils 
& fuels, antistatic

Opis
/ Description

cało skórzane trzewiki
full-leather high shoes

Rozmiar
/ Size

36-48

EN 20 345
S1 - stalowy podnosek/steel toecap
S3 - stalowy podnosek, wkładka an-
typrzebiciowa, wodoodporne/steel 
toecap, midsole, water resistant

  PANDA WINTER

Artykuł G1005

Wierzch
/ Upper

skóra licowa
leather

Podeszwa
/ Sole

PU2D, nie rysująca, odporna na ole-
je i benzyny, antyelektrostatyczna
PU2D, antiwritting, resistant to oils 
& fuels, antistatic

Opis
/ Description

cało skórzane obuwie ze stalowym 
podnoskiem, wodoodporne, ocieplo-
ne sztucznym futerkiem
full-leather shoes with steel toecap, 
water resistant, thermal lining

Rozmiar
/ Size

38-48

EN 20 345 S2

S2:

S3:

S1:
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  FARMÁŘKA HIGH

Artykuł  G4014   G4045  

Wierzch
/ Upper

nubuk
nubuck

Podeszwa
/ Sole

kauczukowe, odporne na oleje
rubber, resistant to oils

Opis
/ Description

cało skórzane trzewiki do profesjo-
nalnych zastosowań
full-leather high shoes for professi-
onal use

Rozmiar
/ Size

38-48

EN 20 347 O1

  FARMÁŘKA LOW

Artykuł  G4011   G4046  

Wierzch
/ Upper

nubuk
nubuck

Podeszwa
/ Sole

kauczukowe, odporne na oleje
rubber, resistant to oils

Opis
/ Description

cało skórzane półbuty do profesjo-
nalnych zastosowań
full-leather low shoes for professi-
onal use

Rozmiar
/ Size

38-48

EN 20 347 O1

  FARMÁŘKA WINTER

Artykuł  G4017

Wierzch
/ Upper

nubuk
nubuck

Podeszwa
/ Sole

kauczukowe, odporne na oleje
rubber, resistant to oils

Opis
/ Description

cało skórzane trzewiki do profesjonalnych za-
stosowań, ocieplone syntetycznym futerkiem
full-leather high shoes for professional use, 
synthetic fur thermal lining

Rozmiar
/ Size

38-48

EN 20 347 O1
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  WIBRAM SANDAL

Artykuł G3029

Wierzch
/ Upper

skóra bydlęca
cow leather

Podeszwa
/ Sole

antypoślizgowa
antislip

Opis
/ Description

skórzane sandały odpowiednie do 
suchego otoczenia
leather sandal, suitable for dry 
environs

Rozmiar
/ Size

38-48

EN 20 347 O1

  WIBRAM LOW
Artykuł O1
Artykuł S1

G3015
G3018  

Wierzch
/ Upper

skóra bydlęca
cow leather

Podeszwa
/ Sole

antypoślizgowa
antislip

Opis
/ Description

skórzane półbuty, odpowiednie do 
suchego otoczenia
full-leather low shoes, suitable for 
dry environs

Rozmiar
/ Size

O1: 38-48     S1 - 39-47

EN 20 347
     20 345

O1- bez stalowego podnosku/witho-
ut steel toecap
S1 - stalowy podnosek/steel toecap

  WIBRAM HIGH
Artykuł O1
Artykuł S1

G3019
G3024

Wierzch
/ Upper

kombinacja skóry i imitacji skóry
combination of leather and imitation leather

Podeszwa
/ Sole

antypoślizgowa
antislip

Opis
/ Description

trzewiki z bandażowanym kołnierzem
high shoes with bandage collar

Rozmiar
/ Size

O1: 38-48     S1: 39-47

EN 20 347
     20 345

O1- bez stalowego podnosku/without steel toecap
S1 - stalowy podnosek/steel toecap
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  WIBRAM HIGH OIL

Artykuł G3022

Wierzch
/ Upper

kombinacja skóry z imitacją skóry
combination of leather and imitati-
on leather

Podeszwa
/ Sole

antypoślizgowa
antislip

Opis
/ Description

trzewiki z czerwoną podeszwą 
odporne na oleje
high shoes with red sole, resistant 
to oils

Rozmiar
/ Size

39-48

EN 20 347 O1

  PIONÝRKA

Artykuł G3028

Wierzch
/ Upper

skóra
leather

Podeszwa
/ Sole

antypoślizgowa
antislip

Opis
/ Description

cało skórzane trzewiki 
full-leather high shoes

Rozmiar
/ Size

36-48

EN 20 347 O1

  PERKO CLASSIC

Artykuł G3025

Wierzch
/ Upper

skóra
leather

Podeszwa
/ Sole

antypoślizgowa
antislip

Opis
/ Description

cało skórzane trzewiki używane w przemyśle 
odlewniczym, hutniczym i szklarskim
full-leather high shoes, use in foundry, me-
tallurgy and glass industry

Rozmiar
/ Size

38-48

EN 20 347 O1
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  PERKO DO 300°C

Artykuł G3026

Wierzch
/ Upper

skóra bydlęca
cow leather

Podeszwa
/ Sole

odporna na ciepło do 300°C
heat resistant to 300°C

Opis
/ Description

cało skórzane trzewiki używane w 
przemyśle odlewniczym, hutniczym 
i szklarskim
full-leather high shoes, use in foun-
dry, metallurgy and glass industry

Rozmiar
/ Size

38-48

EN 20 347 O1

  PÓŁBUTY DLA KIEROWCÓW

Artykuł G3042

Wierzch
/ Upper

skóra bydlęca
cow leather

Podeszwa
/ Sole

miękka, kauczukowa
soft, rubber

Opis
/ Description

cało skórzane półbuty odpowiednia 
do suchego otoczenia dla pracow-
ników technicznych, usługowych, 
kierowców itp.
full-leather low shoes, suitable for 
dry environs, for technical workers, 
services, drivers etc.

Rozmiar
/ Size

39-47

EN 20 347 O1
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  TRZYPASKOWE KLAPKI

Artykuł G6003

Wierzch
/ Upper

skóra bydlęca
cow leather

Podeszwa
/ Sole

antypoślizgowa
antislippery

Opis
/ Description

anatomicznie formowane białe 
klapki trzy paskowe
anatomic moulded white shoes, 
three belts

Rozmiar
/ Size

36-42

EN 20 347 O1

  91542 f.10

Artykuł G6005

Wierzch
/ Upper

skóra
leather

Podeszwa
/ Sole

termoplastyczny kauczuk, antypo-
ślizgowy
thermoplastic rubber, antislippery

Opis
/ Description

skórzane białe sandały odpowiednie 
do szpitali, przychodni ambulatoryj-
nych, laboratoria
full-leather white sandal, suitable 
for hospitals, emergencies, labora-
tories

Rozmiar
/ Size

36-42

EN 20 347 O1
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  91562 f.10

Artykuł G6008

Wierzch
/ Upper

skóra
leather

Podeszwa
/ Sole

termoplastyczny kauczuk, antypoślizgowy
thermoplastic rubber, antislippery

Opis
/ Description

cało skórzane białe półbuty odpowiednie 
do szpitali, przychodni ambulatoryjnych, 
laboratoria
full-leather white sandal, suitable for hospi-
tals, emergencies, laboratories

Rozmiar
/ Size

36-42

EN 20 347 O1

  91520 f.10

Artykuł G4021

Wierzch
/ Upper

skóra
leather

Podeszwa
/ Sole

termoplastyczny kauczuk, antypośli-
zgowy
thermoplastic rubber, antislippery

Opis
/ Description

cało skórzane białe półbuty odpowied-
nie do szpitali, przychodni ambulato-
ryjnych, laboratoria
full-leather white sandal, suitable for 
hospitals, emergencies, laboratories

Rozmiar
/ Size

39-47

EN 20 347 O1

  91510 PER.f.10

Artykuł G4025

Wierzch
/ Upper

skóra
leather

Podeszwa
/ Sole

termoplastyczny kauczuk, antypoślizgowy
thermoplastic rubber, antislippery

Opis
/ Description

cało skórzane białe półbuty odpowiednie 
do szpitali, przychodni ambulatoryjnych, 
laboratoria
full-leather white low shoes, suitable for 
hospitals, emergencies, laboratories

Rozmiar
/ Size

39-47

EN 20 347 O1
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  FENIX

Artykuł  G8004   G8003

Wierzch
/ Upper

skóra
leather

Podeszwa
/ Sole

korek a guma piankowa
foamed rubber

Opis
/ Description

korkowe pantofle
clogs from cork

Rozmiar
/ Size

35-48

EN 20 347 O1

  ATYS

Artykuł  G8002   G8001

Wierzch
/ Upper

skóra
leather

Podeszwa
/ Sole

korek a guma piankowa
foamed rubber

Opis
/ Description

korkowe pantofle
clogs from cork

Rozmiar
/ Size

35-48

EN 20 347 O1
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  DORIS

Artykuł  G8008   G8015

Wierzch
/ Upper

skóra
leather

Podeszwa
/ Sole

korek a guma piankowa
foamed rubber

Opis
/ Description

korkowe pantofle na koturnie
clogs from cork, wedge

Rozmiar
/ Size

36-42

EN 20 347 O1

  FLORA

Artykuł  G8012   G8006

Wierzch
/ Upper

skóra
leather

Podeszwa
/ Sole

korek a guma piankowa
foamed rubber

Opis
/ Description

korkowe pantofle na koturnie
clogs from cork, wedge

Rozmiar
/ Size

36-42

EN 20 347 O1
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  SELENIUM

Artykuł G9SELE

Wierzch
/ Upper

zielone PVC
green PVC

Podeszwa
/ Sole

czarne  PVC
black PVC

Opis
/ Description

buty gumowe, biała nylonowa pod-
szewka, bez ochrony
high boots, white nylon lining, 
without protection

Rozmiar
/ Size

35-47

EN 20 347 O1

  DEVON SAFETY

Artykuł G9SESA

Wierzch
/ Upper

zielone PVC
green PVC

Podeszwa
/ Sole

czarny nitryl
black nitrile

Opis
/ Description

buty gumowe, biała nylonowa pod-
szewka, stalowy podnosek i wkładka 
antyprzebiciowa
high boots, white nylon lining, steel 
toecap, penetration resistant sole

Rozmiar
/ Size

37-47

EN 20 345 S5

S5:
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  HYGRADE

Artykuł G9HYGR

Wierzch
/ Upper

białe PVC
white PVC

Podeszwa
/ Sole

zielone PVC
green PVC

Opis
/ Description

białe buty gumowe, biała nylonowa 
podszewka, bez ochrony
white high boots, white nylon lining, 
without protection

Rozmiar
/ Size

36-48

EN 20 347 O1

  HYGRADE SAFETY

Artykuł G9HYSA

Wierzch
/ Upper

białe PVC
white PVC

Podeszwa
/ Sole

zielone PVC
green PVC

Opis
/ Description

białe buty gumowe, biała nylonowa 
podszewka, stalowy podnosek
white high boots, white nylon lining, 
steel toecap

Rozmiar
/ Size

36-48

EN 20 345 SB

SB:
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  THIGH NEPTUNO

Artykuł G9THIG

Wierzch
/ Upper

zielone PVC
green PVC

Podeszwa
/ Sole

kremowe zabarwione PVC
cream coloured PVC

Opis
/ Description

wysokie rybackie buty gumowe, 
biała nylonowa podszewka, bez 
ochrony
high wader boots, white nylon 
lining, without protection

Rozmiar
/ Size

40-47

EN 20 347 O1

  CHEST NEPTUNO

Artykuł G9CHES

Wierzch
/ Upper

zielone PVC
green PVC

Podeszwa
/ Sole

kremowe zabarwione PVC
cream coloured PVC

Opis
/ Description

wysokie do piersi rybackie buty gu-
mowe, biała nylonowa podszewka, 
bez ochrony
chest wader boots, white nylon 
lining, without protection

Rozmiar
/ Size

40-47

EN 20 347 O1
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  PUROFORT SAFETY

Artykuł G9PUSA

Wierzch
/ Upper

zielony izotermiczny PU
green isotherm PU

Podeszwa
/ Sole

brązowy PU izolujący zimno
brown cold insulating PU

Opis
/ Description

buty gumowe ze stalowym podno-
skiem i wkładką antyprzebiciową, 
podszewka texon
high boots with steel toecap, pene-
tration resistant sole, texon insole

Rozmiar
/ Size

37-48

EN 20 345 S5

  BUTY GUMOWE ATYPOŚLIZGOWE

Artykuł  G2025   G2026

Wierzch
/ Upper

guma
rubber

Podeszwa
/ Sole

antypoślizgowa
antislippery

Opis
/ Description

buty gumowe nadające się do cho-
dzenia na bardzo gładkiej i śliskie 
powierzchni
high boots suitable for walk on very 
slippery and slick surface

Rozmiar
/ Size

36-42 damskie/ladies‘
41-48 męskie/men‘s

EN 20 347 O1

S5:
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  BUTY GUMOWE

Artykuł G2024

Wierzch
/ Upper

guma
rubber

Podeszwa
/ Sole

gumowa
rubber

Opis
/ Description

czarne buty gumowe, nadające się 
do wilgotnego otoczenia
black rubber high boots, suitable fo 
humid environment

Rozmiar
/ Size

38-48

EN 20 347 O1

  HUNTER

Artykuł G2019

Wierzch
/ Upper

zielone PVC
green PVC

Podeszwa
/ Sole

PVC
PVC

Opis
/ Description

specjalne buty gumowe do ekstremal-
nych warunków, ocieplane do -50°C
special high boots for extreme condi-
tions, thermal lining up to -50°C

Rozmiar
/ Size

38-48

EN 20 347 O1
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  GUMOFILCE

Artykuł G3041

Wierzch
/ Upper

guma/filc/bawełna
rubber/felt/cotton

Podeszwa
/ Sole

gumowa
rubber

Opis
/ Description

wysokie buty odpowiednie do wil-
gotnego otoczenia, ocieplone 
high boots suitable for humid envi-
ronment, thermal lining

Rozmiar
/ Size

38-48

EN 20 347 O1

  SKÓROFILCE

Artykuł G3040

Wierzch
/ Upper

kombinacja skóry/filcu
combination leather/felt

Podeszwa
/ Sole

gumowa
rubber

Opis
/ Description

wysokie buty odpowiednie do wil-
gotnego otoczenia, ocieplone
high boots suitable for humid envi-
ronment, thermal lining

Rozmiar
/ Size

38-48

EN 20 347 O1
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  EXPERT

Artykuł G4036

Wierzch
/ Upper

skóra bydlęca
cow leather

Podeszwa
/ Sole

gatunkowa guma odporna na ściera-
nie, antypoślizgowa
quality resistant to damage rubber, 
antislippery

Opis
/ Description

cało skórzane trekkingowe obuwie 
do ekstremalnych warunków
full-leather special shoes for extre-
me conditions

Rozmiar
/ Size

36-47

EN 20 347 O1

  PRESTIGE LOW

Artykuł  G4027   G4028

Wierzch
/ Upper

skóra
leather

Podeszwa
/ Sole

gumowa
rubber

Opis
/ Description

półbuty sportowego typu
low shoes of sport type

Rozmiar
/ Size

36-48

EN 20 347 O1
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  SKARPETY WINTER

Artykuł H14007

Opis
/ Description

skarpety zimowe, 
80% bawełna, 
17% provendel, 
3% elastan
winter socks, 
80% cotton, 17% 
provendel, 3% 
elastan

Rozmiar
/ Size

3-10

  SKARPETY

Artykuł H14009

Opis
/ Description

skarpety letnie, 
70% bawełna, 
30% poliamid, 
kolor czarne/
białe
summer socks, 
70% cotton,
30% polyamide, 
black/white
colour

Rozmiar
/ Size

3-12

  SKARPETY TREKKING

Artykuł H14011

Opis
/ Description

termoskarpety, 
40% wiskoza, 
30% wełna, 30% 
poliester
thermosocks, 
40% viscose,
30% wool, 30% 
polyester

Rozmiar
/ Size

34 - 47

  SKARPETY BAMBOUSSA

Artykuł HSBASG

Opis
/ Description

szare skarpetki do 
kostki, 85% bambus 
a 15% spandex, wy-
jątkowo miękkie, 
zatrzymujące pot , 
spodnia część stopy 
wzmocniona
grey ankle socks, 
85% bambou and 
15% spandex, 
extremly soft, 
restrain sweat, 
underside of the 
foot reinforced

Rozmiar
/ Size

3 (39-42)
4 (43-46)

  WKŁADKI DO BOTÓW

Artykuł H14003

Opis
/ Description

antybakteryjne 
wkładki do butów
antibacterial 
insole

Rozmiar
/ Size

uni

  SZNURÓWKI 120 CM

Artykuł H14020/120

Opis
/ Description

okrągłe sznurówki, 
100% poliester
round laces,
100% polyester
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COOL TREND
UBRANIA ROBOCZE
/ Workwear
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ZIEŻ

  COOL TREND - KIDS

Artykuł
 H8700

niebiesko-żółte
/blue-yellow

 H8701
szaro-pomarańczowe

/grey-orange

 H8702
niebiesko-czerwone

/blue-red

Opis
/ Description

dziecięce spodnie robocze ogrodniczki, 
100% bawełna,270g/m2, paski odblaskowe
kids working bibpants, 100% cotton, 270 g/m2, 
reflective stripes

Rozmiar
/ Size

98,104,116,128,134,140,146,152
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UBRANIA ROBOCZE
/ Workwear
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  COOL TREND 101

Artykuł H8100

Opis
/ Description

niebieska bluza robocza, z mate-
riałów wysokiej jakości, dwie górne 
kieszenie na rzep, , jedna mniejsza 
kieszeń na telefon na zamek błyska-
wiczny, 100% bawełna, 270 g/m2, 
paski odblaskowe
blue blouse, high quality material, 
two upper pockets with velcro 
fastening, one upper pocket for cell 
phone with zipper, 100% cotton, 
270 g/m2, reflective stripes

Rozmiar
/ Size

46-66

Przedłużane
/ Extended H8109      50,54,58,62

  COOL TREND 201

Artykuł H8101

Opis
/ Description

niebieskie spodnie robocze do 
pasa,z materiałów wysokiej jakości, 
wzmocnione kolana, wewnętrzna 
kieszeń na nakolanniki, pasek, 
100% bawełna,270g/m2, paski odbla-
skowe, gumka w pasie
blue pants, high quality material, 
decorative reinforced knees, inner 
pockets for knee pads, belt, 100% 
cotton, 270 g/m2, reflective stripes, 
elastic waist

Rozmiar
/ Size

46-66

Przedłużane
/ Extended

H8110      50,54,58,62

1.3

3.2

1.2

3.4

siodło, pasek odblaskowy
/yoke, reflective stripe

boczne kieszenie na nogawkach
/pockets on legs

pasek odblaskowy
/reflective stripe

kieszenie na rękawach
/pockets on sleeves
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COOL TREND
UBRANIA ROBOCZE
/ Workwear
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  COOL TREND 301

Artykuł H8102

Opis
/ Description

niebieskie spodnie robocze ogrod-
niczki,z materiałów wysokiej jako-
ści, wzmocnione kolana, wewnętrz-
ne kieszenie na nakolanniki, 100% 
bawełna, 270g/m2, paski odblaskowe
blue bibpants, high quality material, 
decorative reinforced knees, inner 
pockets for knee pads, 100% cotton, 
270 g/m2, reflective stripes

Rozmiar
/ Size

46-66

Przedłużane
/ Extended

H8111      50,54,58,62

  COOL TREND 401

Artykuł H8150

Opis
/ Description

kamizelka robocza,z 
materiałów wysokiej 
jakości, dwie górne 
kieszenie na rzep,jed-
na mniejsza kieszeń 
na telefon na zamek 
błyskawiczny, 100% 
bawełna, 270 g/m2, 
paski odblaskowe
blue vest, high quality 
material, two upper 
pockets with velcro 
fastening, one upper 
pocket for cell phone 
with zipper, 100% 
cotton, 270 g/m2, 
reflective stripes

Rozmiar
/ Size

46-66

  COOL TREND 501

Artykuł H8180

Opis
/ Description

niebieskie robocze krótkie 
spodenki, z materiałów 
wysokiej jakości, 100% 
bawełna, 270g/m2, paski 
odblaskowe, gumka w pasie
blue shorts, high quality 
material, 100% cotton, 
270 g/m2, reflective stripes, 
elastic waist

Rozmiar
/ Size

46-66

5.45.2

pasek odblaskowy
/reflective stripe

zapinanie na guziki
/closing on buttons

Na zamówienie
To order

Na zamówienie
To order

77



COOL TREND
UBRANIA ROBOCZE
/ Workwear

  COOL TREND 102

Artykuł H8103

Opis
/ Description

zielona bluza robocza, z materia-
łów wysokiej jakości, dwie górne 
kieszenie na rzep, , jedna mniejsza 
kieszeń na telefon na zamek błyska-
wiczny, 100% bawełna, 270 g/m2, 
paski odblaskowe
green blouse, high quality material, 
two upper pockets with velcro 
fastening, one upper pocket for cell 
phone with zipper, 100% cotton, 
270 g/m2, reflective stripes

Rozmiar
/ Size

46-66

Przedłużane
/ Extended H8112      50,54,58,62

  COOL TREND 202

Artykuł H8104

Opis
/ Description

zielone spodnie robocze do pasa,z 
materiałów wysokiej jakości, 
wzmocnione kolana, wewnętrzna 
kieszeń na nakolanniki, pasek, 
100% bawełna,270g/m2, paski odbla-
skowe, gumka w pasie
green pants, high quality material, 
decorative reinforced knees, inner 
pockets for knee pads, belt, 100% 
cotton, 270 g/m2, reflective stripes, 
elastic waist

Rozmiar
/ Size

46-66

Przedłużane
/ Extended

H8113      50,54,58,62
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1.3

3.2

1.2

3.4

siodło, pasek odblaskowy
/yoke, reflective stripe

boczne kieszenie na nogawkach
/pockets on legs

pasek odblaskowy
/reflective stripe

kieszenie na rękawach
/pockets on sleeves
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COOL TREND
UBRANIA ROBOCZE
/ Workwear
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  COOL TREND 302

Artykuł H8105

Opis
/ Description

zielone spodnie robocze ogrodnicz-
ki,z materiałów wysokiej jakości, 
wzmocnione kolana, wewnętrzne 
kieszenie na nakolanniki, 100% ba-
wełna, 270g/m2, paski odblaskowe
green bibpants, high quality mate-
rial, decorative reinforced knees, 
inner pockets for knee pads, 100% 
cotton, 270 g/m2, reflective stripes

Rozmiar
/ Size

46-66

Przedłużane
/ Extended

H8114      50,54,58,62

  COOL TREND 402

Artykuł H8151

Opis
/ Description

zielona kamizelka 
robocza,z materiałów 
wysokiej jakości, dwie 
górne kieszenie na 
rzep,jedna mniejsza 
kieszeń na telefon na 
zamek błyskawiczny, 
100% bawełna, 
270 g/m2, paski odbla-
skowe
green vest, high 
quality material, two 
upper pockets with 
velcro fastening, one 
upper pocket for cell 
phone with zipper, 
100% cotton, 270 g/
m2, reflective stripes

Rozmiar
/ Size

46-66

  COOL TREND 502

Artykuł H8181

Opis
/ Description

zielone robocze krótkie 
spodenki, z materiałów 
wysokiej jakości, 100% 
bawełna ,  270g/m2, paski 
odblaskowe, gumka w pasie
green shorts, high quality 
material, 100% cotton, 
270 g/m2, reflective stripes, 
elastic waist

Rozmiar
/ Size

46-66

Na zamówienie
To order

Na zamówienie
To order

5.45.2

pasek odblaskowy
/reflective stripe

zapinanie na guziki
/closing on buttons
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COOL TREND
UBRANIA ROBOCZE
/ Workwear

  COOL TREND 103

Artykuł H8106

Opis
/ Description

czerwona bluza robocza, z mate-
riałów wysokiej jakości, dwie górne 
kieszenie na rzep, , jedna mniejsza 
kieszeń na telefon na zamek błyska-
wiczny, 100% bawełna, 270 g/m2, 
paski odblaskowe
red blouse, high quality material, 
two upper pockets with velcro 
fastening, one upper pocket for cell 
phone with zipper, 100% cotton, 
270 g/m2, reflective stripes

Rozmiar
/ Size

46-66

Przedłużane
/ Extended H8115      50,54,58,62

  COOL TREND 203

Artykuł H8107

Opis
/ Description

czerwone spodnie robocze do 
pasa,z materiałów wysokiej jakości, 
wzmocnione kolana, wewnętrzna 
kieszeń na nakolanniki, pasek, 100% 
bawełna,270g/m2, paski odblasko-
we, gumka w pasie
red pants, high quality material, 
decorative reinforced knees, inner 
pockets for knee pads, belt, 100% 
cotton, 270 g/m2, reflective stripes, 
elastic waist

Rozmiar
/ Size

46-66

Przedłużane
/ Extended

H8116      50,54,58,62
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1.3

3.2

1.2

3.4

siodło, pasek odblaskowy
/yoke, reflective stripe

boczne kieszenie na nogawkach
/pockets on legs

pasek odblaskowy
/reflective stripe

kieszenie na rękawach
/pockets on sleeves
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COOL TREND
UBRANIA ROBOCZE
/ Workwear
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  COOL TREND 303

Artykuł H8108

Opis
/ Description

czerwone spodnie robocze ogrod-
niczki,z materiałów wysokiej jakoś-
ci, wzmocnione kolana, wewnętrzne 
kieszenie na nakolanniki, 100% 
bawełna, 270g/m2, paski odblaskowe
red bibpants, high quality material, 
decorative reinforced knees, inner 
pockets for knee pads, 100% cotton, 
270 g/m2, reflective stripes

Rozmiar
/ Size

46-66

Przedłużane
/ Extended

H8117      50,54,58,62

  COOL TREND 403

Artykuł H8152

Opis
/ Description

czerwona kamizelka 
robocza,z materiałów 
wysokiej jakości, dwie 
górne kieszenie na 
rzep,jedna mniejsza 
kieszeń na telefon na 
zamek błyskawiczny, 
100% bawełna, 
270 g/m2, paski odbla-
skowe
red vest, high quality 
material, two upper 
pockets with velcro 
fastening, one upper 
pocket for cell phone 
with zipper, 100% 
cotton, 270 g/m2, 
reflective stripes

Rozmiar
/ Size

46-66

  COOL TREND 503

Artykuł H8182

Opis
/ Description

czerwone robocze krótkie 
spodenki, z materiałów 
wysokiej jakości, 100% 
bawełna,  270g/m2, paski 
odblaskowe, gumka w pasie
red shorts, high quality 
material, 100% cotton, 
270 g/m2, reflective stripes, 
elastic waist

Rozmiar
/ Size

46-66

Na zamówienie
To order

Na zamówienie
To order

5.45.2

pasek odblaskowy
/reflective stripe

zapinanie na guziki
/closing on buttons
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COOL TREND
UBRANIA ROBOCZE
/ Workwear

  COOL TREND 104, 105, 106, 107, 108, 109

Artykuł
 H8200 

biało-niebieska
/white-blue 

 H8204 
szaro-czarna
/grey-black

 H8208 
szaro-pomarańczowa

/grey-orange     

 H8212 
czarno-szara
/black-grey

 H8216 
czarno-pomarańczowa

/black-orange      

 H8220 
granatowo-błękitna

/navy-blue

Opis
/ Description

bluza robocza, z materiałów wysokiej jakości, dwie górne kieszenie na rzep, jedna mniejsza kieszeń na 
telefon na zamek błyskawiczny, 100% bawełna, 270 g/m2, paski odblaskowe
blouse, high quality material, two upper pockets with velcro fastening, one upper pocket for cell phone 
with zipper, 100% cotton, 270 g/m2, reflective stripes

Rozmiar
/ Size

46-66
Na zamówienie
To order
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COOL TREND
UBRANIA ROBOCZE
/ Workwear
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  COOL TREND 204, 205, 206, 207, 208, 209

Artykuł
 H8300 

biało-niebieska
/white-blue 

 H8304 
szaro-czarna
/grey-black

 H8308 
szaro-pomarańczowa

/grey-orange     

 H8312 
czarno-szara
/black-grey

 H8316 
czarno-pomarańczowa

/black-orange      

 H8320 
granatowo-błękitna

/navy-blue

Opis
/ Description

spodnie robocze do pasa,z materiałów wysokiej jakości, wzmocnione kolana, wewnętrzna kieszeń na 
nakolanniki, pasek, 100% bawełna,270g/m2, paski odblaskowe, gumka w pasie
pants, high quality material, decorative reinforced knees, inner pockets for knee pads, belt, 100% cotton, 
270 g/m2, reflective stripes, elastic waist

Rozmiar
/ Size

46-66
Na zamówienie
To order
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COOL TREND
UBRANIA ROBOCZE
/ Workwear

  COOL TREND 304, 305, 306, 307, 308, 309

Artykuł
 H8400 

biało-niebieska
/white-blue 

 H8404 
szaro-czarna
/grey-black

 H8408 
szaro-pomarańczowa

/grey-orange     

 H8412 
czarno-szara
/black-grey

 H8416 
czarno-pomarańczowa

/black-orange      

 H8420 
granatowo-błękitna

/navy-blue

Opis
/ Description

spodnie robocze ogrodniczki,z materiałów wysokiej jakości, wzmocnione kolana, wewnętrzne kieszenie 
na nakolanniki, 100% bawełna, 270g/m2, paski odblaskowe
bibpants, high quality material, decorative reinforced knees, inner pockets for knee pads, 100% cotton, 
270 g/m2, reflective stripes

Rozmiar
/ Size

46-66

Na zamówienie
To order
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COOL TREND
UBRANIA ROBOCZE
/ Workwear
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  COOL TREND 404, 405, 406, 407, 408, 409

Artykuł
 H8500 

biało-niebieska
/white-blue 

 H8504 
szaro-czarna
/grey-black

 H8508 
szaro-pomarańczowa

/grey-orange     

 H8512 
czarno-szara
/black-grey

 H8516 
czarno-pomarańczowa

/black-orange      

 H8520 
granatowo-błękitna

/navy-blue

Opis
/ Description

kamizelka robocza,z materiałów wysokiej jakości, dwie górne kieszenie na rzep,jedna mniejsza kieszeń na 
telefon na zamek błyskawiczny, 100% bawełna, 270 g/m2, paski odblaskowe
vest, high quality material, two upper pockets with velcro fastening, one upper pocket for cell phone with 
zipper, 100% cotton, 270 g/m2, reflective stripes

Rozmiar
/ Size

46-66

  COOL TREND 504, 505, 506, 507, 508, 509

Artykuł
 H8600 

biało-niebieska
/white-blue 

 H8604 
szaro-czarna
/grey-black

 H8608 
szaro-pomarańczowa

/grey-orange     

 H8612 
czarno-szara
/black-grey

 H8616 
czarno-pomarańczowa

/black-orange      

 H8620 
granatowo-błękitna

/navy-blue

Opis
/ Description

robocze krótkie spodenki, z materiałów wysokiej jakości, 100% bawełna,  270g/m2, paski odblaskowe, 
gumka w pasie
shorts, high quality material, 100% cotton, 270 g/m2, reflective stripes, elastic waist

Rozmiar
/ Size

46-66

Na zamówienie
To order

Na zamówienie
To order
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UBRANIA ROBOCZE
/ Workwear

  KLASIK KOMPLET LACL

Artykuł H5016

Opis
/ Description

niebieski komplet roboczy, spodnie 
ogrodniczki i bluza, 100% bawełna, 
245 g/m2

working blue suit, bibpants and 
jacket, 100% cotton, 245 g/m2

Rozmiar
/ Size

46-64

  KLASIK KOMPLET PAS

Artykuł
 H5007

niebieska
/blue

  H5010
zielona
/green

Opis
/ Description

komplet roboczy, spodnie do pasa 
i bluza, 100% bawełna, 245 g/m2

working suit, trousers and jacket, 
100% cotton, 245 g/m2

Rozmiar
/ Size

46-64

Przedłużane
/ Extended

 H5009
niebieska

/blue
50,54,58,62
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  OVERAL ELITE

Artykuł
 H8011

niebiesko-czarna
/blue-black

 H8017
czerwono-czarna

/red-black  

 H8014
zielono-czarna
/green-black 

 H8020
czarno-żółta
/black-yellow

Opis
/ Description

kombinezon roboczy, splot diagonalny 
100% bawełna, 265 g/m2

overall, twill 100% cotton, 265 g/m2

Rozmiar
/ Size

46-64

  OVERAL ELITE WINTER

Artykuł
 H8050

niebiesko-czarna
/blue-black

 H8047
zielono-czarna
/green-black

Opis
/ Description

ocieplony ze wzmocnionymi kolanami, splot 
diagonalny 100% bawełna, 265 g/m2, podszycie 
100% poliester
winter padded overall with reinforced knees, 
twill 100% cotton, 265 g/m2, wadding 100% 
polyester

Rozmiar
/ Size

M - XXXL

87



f o r  a  n i c e  d a y

coverguard
UBRANIA ROBOCZE
/ Workwear

  PADDOCK OVERAL

Artykuł HS8PADC

Opis
/ Description

kombinezon, 60% bawełna, 40% 
poliester, 245 g/m2, kryty plisą 
dwukierunkowy zamek błyskawicz-
ny, guma w pasie, regulowana szero-
kość nogawek na rzep, wzmocnione 
kolana z kieszenią na nakolanniki 
overall, 60% cotton, 40% polyester, 
245 g/m2, 2 way zipper under Vel-
cro® flap, to the top of the collar, 
tightening elastic on back, Velcro® 
on bottom of legs, knees emplace-
ments for kneepads

Rozmiar
/ Size

S - XXXL

  PADDOCK VEST

Artykuł HS8PADG

Opis
/ Description

kamizelka, 60% bawełna, 40% poliester, 
245 g/m2, kryty plisą jednokierunkowy 
zamek błyskawiczny, dolna lamówka z 
wewnętrznym ściągającym paskiem i 
blokadą na obu stronach
vest, 60% cotton, 40% polyester, 
245 g/m2, one-way zipper to the top of 
the collar, inside flap, bottom tightening 
elastic with inside bloc cords on sides

Rozmiar
/ Size

S - XXXL

  PADDOCK SHORTS

Artykuł HS8PADS

Opis
/ Description

krótkie spodenki, 
60% bawełna, 40% 
poliester, 245 
g/m2, zapięcie na 
kryty plisą zamek 
błyskawiczny, z 
paskiem 
shorts, 60% cotton, 
40% polyester, 245 
g/m2, waist button, 
fly with zipper un-
der flap, with belt

Rozmiar
/ Size

S - XXXL
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coverguard
UBRANIA ROBOCZE
/ Workwear
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  PADDOCK BIBPANTS

Artykuł HS8PADB

Opis
/ Description

ogrodniczki, 60% bawełna, 40% 
poliester, 245 g/m2, zamek 
błyskawiczny, guzik, na bokach 
guma w pasie, regulowane 
szelki z plastikową klamrą, 
regulowana szerokość nogawek 
na rzep, wzmocnione kolana z 
kieszenią na nakolanniki  
bibpants, 60% cotton, 40% 
polyester, 245 g/m2, buttons 
on sides, fly with upper under 
flap, adjustable sholderstraps 
with plastic fastenings, elastic 
tightening on sides, Velcro® on 
bottom of legs, emplacements 
for kneepads

Rozmiar
/ Size

S - XXXL

  PADDOCK JACKET

Artykuł HS8PADV

Opis
/ Description

bluza robocza, 60% bawełna, 40% 
poliester, 245 g/m2, kryty plisą na rzep 
jednokierunkowy zamek błyskawiczny
blouse, 60% cotton, 40% polyester, 
245 g/m2, one-way zipper under flap 
with Velcro® bands

Rozmiar
/ Size

S - XXXL

  PADDOCK TROUSERS

Artykuł HS8PADP

Opis
/ Description

spodnie robocze do 
pasa, 60% bawełna, 
40% poliester, 245 
g/m2, zamek błyska-
wiczny, guzik, szlufki 
na pasek, regulowana 
szerokość nogawek 
na rzep, wzmocnione 
kolana z kieszenią na 
nakolanniki 
pants, 60% cotton, 
40% polyester, 
245 g/m2, waist 
button, fly with 
upper under flap, 
belt straps, elastic 
tightening on sides, 
Velcro® on bottom of 
legs, emplacements 
for kneepads

Rozmiar
/ Size

S - XXXL
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coverguard
UBRANIA ROBOCZE
/ Workwear

  CARPENTER BIBPANTS

Artykuł HS8CARB

Opis
/ Description

ogrodniczki, 60% bawełna, 40% 
poliester, 245 g/m2, zamek 
błyskawiczny, guzik, na bokach 
guma w pasie, regulowane 
szelki z plastikową klamrą, 
regulowana szerokość nogawek 
na rzep, wzmocnione kolana z 
kieszenią na nakolanniki  
bibpants, 60% cotton, 40% 
polyester, 245 g/m2, buttons 
on sides, fly with upper under 
flap, adjustable sholderstraps 
with plastic fastenings, elastic 
tightening on sides, Velcro® on 
bottom of legs, emplacements 
for kneepads

Rozmiar
/ Size

S - XXXL

  CARPENTER JACKET

Artykuł HS8CARV

Opis
/ Description

bluza robocza, 60% bawełna, 40% 
poliester, 245 g/m2, kryty plisą na rzep 
jednokierunkowy zamek błyskawiczny
blouse, 60% cotton, 40% polyester, 
245 g/m2, one-way zipper under flap 
with Velcro® bands

Rozmiar
/ Size

S - XXXL

  CARPENTER TROUSERS

Artykuł HS8CARP

Opis
/ Description

spodnie robocze do 
pasa, 60% bawełna, 
40% poliester, 245 
g/m2, zamek błyska-
wiczny, guzik, szlufki 
na pasek, regulo-
wana szerokość 
nogawek na rzep, 
wzmocnione kolana 
z kieszenią na nako-
lanniki 
pants, 60% cotton, 
40% polyester, 
245 g/m2, waist 
button, fly with 
upper under flap, 
belt straps, elastic 
tightening on sides, 
Velcro® on bottom of 
legs, emplacements 
for kneepads

Rozmiar
/ Size

S - XXXL
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coverguard
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  NAVY BIBPANTS

Artykuł HS8NAVB

Opis
/ Description

ogrodniczki, 60% bawełna, 40% 
poliester, 245 g/m2, zamek 
błyskawiczny, guzik, na bokach 
guma w pasie, regulowane 
szelki z plastikową klamrą, 
regulowana szerokość nogawek 
na rzep, wzmocnione kolana z 
kieszenią na nakolanniki  
bibpants, 60% cotton, 40% 
polyester, 245 g/m2, buttons 
on sides, fly with upper under 
flap, adjustable sholderstraps 
with plastic fastenings, elastic 
tightening on sides, Velcro® on 
bottom of legs, emplacements 
for kneepads

Rozmiar
/ Size

S - XXXL

  NAVY JACKET

Artykuł HS8NAVV

Opis
/ Description

bluza robocza, 60% bawełna, 40% 
poliester, 245 g/m2, kryty plisą na rzep 
jednokierunkowy zamek błyskawiczny
blouse, 60% cotton, 40% polyester, 
245 g/m2, one-way zipper under flap 
with Velcro® bands

Rozmiar
/ Size

S - XXXL

  NAVY TROUSERS

Artykuł HS8NAVP

Opis
/ Description

spodnie robocze do 
pasa, 60% bawełna, 
40% poliester, 245 
g/m2, zamek błyska-
wiczny, guzik, szlufki 
na pasek, regulowana 
szerokość nogawek 
na rzep, wzmocnione 
kolana z kieszenią na 
nakolanniki 
pants, 60% cotton, 
40% polyester, 
245 g/m2, waist 
button, fly with 
upper under flap, 
belt straps, elastic 
tightening on sides, 
Velcro® on bottom of 
legs, emplacements 
for kneepads

Rozmiar
/ Size

S - XXXL

91



UBRANIA ROBOCZE
/ Workwear

  MOFOS

Artykuł H5173

Opis
/ Description

bluza spawalnicza i spodnie spawalni-
cze, splot diagonalny 100% bawełna, 
gramatura 415 g/m2

welding jacket and welding trousers, 
twill 100% cotton, grammage 415 g/m2

Rozmiar
/ Size

44-66

  KOMPLET NIEPALNY

Artykuł H9026

Opis
/ Description

komplet roboczy spodnie do pasa i bluza, 
wzmocnione kolana, niepalne, kolor czerwony
working suit trousers and jacket, reinforced
knees, non-flammable finishing,
red colour

Rozmiar
/ Size

44-66

  UBRANIE KWASOODPORNE

Artykuł H5254

Opis
/ Description

ubranie ochronne kwasoodporne, 
niebieskie, 100% polipropylenowe 
włókno 220 g/m2

protective acid-proof suit, blue 
colour, 100% polypropylene staple, 
220 g/m2

Rozmiar
/ Size

44-64

ČSN EN 340 : 2004
ČSN EN ISO 3758 : 2005
ČSN EN ISO 11 611: 2008
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To order

Na zamówienie
To order
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  PŁASZCZ MĘSKI

Artykuł
 H7041
biała

/white

 H7043
niebieska

/blue

Opis
/ Description

płaszcz męski z długim rękawem, splot 
diagonalny, 100% bawełna, 248 g/m2

men‘s coat, long sleeve, twill 100% 
cotton, 248 g/m2

Rozmiar
/ Size

46-64

  FARTUCH PRZEDNI SPLOT DIAGONALNY

Artykuł
 H7021
biała

/white

 H7022 
niebieska

/blue

Opis
/ Description

fartuch przedni 85 x 99 cm, splot diagonalny 
100%bawełna, 248 g/m2

apron with front 85 x 99 cm, twill 100% cotton, 
248 g/m2

Rozmiar
/ Size

uni

  PŁASZCZ DAMSKI

Artykuł
 H7047
biała

/white

 H7049
niebieska

/blue

Opis
/ Description

płaszcz damski z długim rękawem, splot 
diagonalny 100% bawełna, 248 g/m2

ladies‘ coat, long sleeve, twill 100% 
cotton, 248 g/m2

Rozmiar
/ Size

42-64

  FARTUCH DO PASA SPLOT DIAGONALNY

Artykuł
 H7017
biała

/white

 H7018
niebieska

/blue

Opis
/ Description

fartuch do pasa 72 x 62 cm, splot diagonalny 
100% bawełna, 248 g/m2

apron to the waist 72 x 62 cm, twill 100% 
cotton, 248 g/m2

Rozmiar
/ Size

uni
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  SPODNIE MĘSKIE BIAŁE

Artykuł H7053

Opis
/ Description

spodnie męskie białe, splot diagonalny 100% bawełna, 248 g/m2

men‘s trousers, white colour, twill 100% cotton, 248 g/m2

Rozmiar
/ Size

46-64

  SPODNIE DAMSKIE BIAŁE

Artykuł H7054

Opis
/ Description

spodnie damskie białe, splot diagonalny 100% bawełna, 248 g/m2

ladies‘ trousers, white colour, twill 100% cotton, 248 g/m2

Rozmiar
/ Size

42-64

  KOSZULA MĘSKA KRÓTKI RĘKAW

Artykuł H13056

Opis
/ Description

koszula męska z krótkim rękawem, 
biała, płótno 100% bawełna, 145 g/m2

men‘s shirt with short sleeve, white 
colour, canvas 100% cotton, 145 g/m2

Rozmiar
/ Size

38-48

  KOSZULA DAMSKA KRÓTKI RĘKAW

Artykuł H13062

Opis
/ Description

koszula damska z krótkim rękawem
ladies‘ shirt with short sleeve

Rozmiar
/ Size

42-64

  KITEL

Artykuł H5455

Opis
/ Description

kitel damski, biały z różowymi dodatkami, 
płótno 100% bawełna, 145 g/m2

ladies‘ jacket, white with pink accessories, 
canvas 100% cotton, 145 g/m2

Rozmiar
/ Size

38-64

_C
LO

TH
ES

Na zamówienie
To order

Na zamówienie
To order

Na zamówienie
To order
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  PEPITO BLUZA

Artykuł H7037

Opis
/ Description

bluza rzeźnicka, czarno -białe pepito, 100% bawełna, 
210g/m2

butcher´s top, black and white check, 100% cotton, 
210 g/m2

Rozmiar
/ Size

46-64

  KAMIZELKA BIAŁA

Artykuł H2036

Opis
/ Description

biała kamizelka z polaru, 320 g/m2, 
polar fleece, dwie kieszenie na zamek
fleece waistcoat white, 320 g/m2, polar 
fleece, two zipper pockets

Rozmiar
/ Size

38-64

  RONDON

Artykuł H7034

Opis
/ Description

bluza kucharska, dwurzędowa biała 
100% bawełna, 220 g/m2

cook´s cotton jacket, two-lined, 
white colour, 100% cotton, 220 g/m2

Rozmiar
/ Size

42-64

  PEPITO SPODNIE

Artykuł H7038

Opis
/ Description

spodnie rzeźnickie czarno -białe pepito, 100% 
bawełna 210 g/m2

butcher´s trousers, black and white check, 100% 
cotton, 210 g/m2

Rozmiar
/ Size

46-64

Na zamówienie
To order

Na zamówienie
To order

Na zamówienie
To order
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  LIMA
Artykuł H13001

biała/white
H13007
czarna/black

H13005
zielona/green

H13003
granatowa/navy

H13004
błękitna/royal blue

H13002
czerwona/red

H13008
jasno szara/
lt.grey

H13006
żółta/yellow

H13009
pomarańczowa/
orange

Opis
/ Description

koszulka z krótkim rękawem, 100% bawełna, 160 g/m2, 
w wielu kolorach
T-shirt with short sleeve, 100% cotton, 160 g/m2,
possibility of several colours

Rozmiar
/ Size

S-XXXL

  ROMA
Artykuł H13090

biała/white
H13091
czarna/black

H13092
zielona/green

H13200
granatowa/navy

H13089
błękitna/royal blue

H13201
czerwona/red

Opis
/ Description

koszulka z krótkim rękawem, dekolt „V“, 100% bawełna, 
160 g/m2, w wielu kolorach
T-shirt with short sleeve, „V“ neck, 100% cotton,
160 g/m2, possibility of several colours

Rozmiar
/ Size

M-XXL

  LIMA EXCLUSIVE
Artykuł H13099

biała/white
H13124
czarna/black

H13127
antracyt/antracit

H13125
granatowa/navy

H13100
błękitna/royal blue

H13102
czerwona/red

Opis
/ Description

koszulka z krótkim rękawem, 100% bawełna, 190 g/m2,
w wielu kolorach
T-shirt with short sleeve, 100% cotton, 190 g/m2,
possibility of several colours

Rozmiar
/ Size

S-XXXL

  CUBA
Artykuł H13011

biała/white
H13017
czarna/black

H13018
ciemno szara/dark 
grey

H13125
granatowa/navy

H13012
czerwona/red

Opis
/ Description

koszulka z długim rękawem, 100% bawełna, 160 g/m2, 
w wielu kolorach
T-shirt with long sleeve, 100% cotton, 160 g/m2,
possibility of several colours

Rozmiar
/ Size

S-XXXL
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  DONA
Artykuł H13043

biała/white
H13049
czarna/black

H13047
zielona/green

H13045
granatowa/navy

H13046
błękitna/royal blue

H13044
czerwona/red

H13050
jasno szara/
lt.grey

H13128
żółta/yellow

H13129
pomarańczowa/
orange

Opis
/ Description

bluza z długim rękawem, ściągacz w pasie, 65% bawełna, 
35% poliester, 300 g/m2, w wielu kolorach
sweatshirt with long sleeve, 65% cotton, 35% polyester, 
300 g/m2, possibility of several colours

Rozmiar
/ Size

S-XXXL

  NORA
Artykuł H13027

biała/white
H13033
czarna/black

H13034
jasno szara/
lt.grey

H13029
granatowa/navy

H13030
błękitna/royal blue

H13028
czerwona/red

Opis
/ Description

koszulka polo z kołnierzykiem, 100% bawełna, 180 g/m2, 
w wielu kolorach
polo-shirt with collar, 100% cotton, 180 g/m2, possibility
of several colours

Rozmiar
/ Size

S-XXXL

  NORA PIKE
Artykuł H1311

biała/white
H13112
czarna/black

H13107
jasno szara/
lt.grey

H13105
granatowa/navy

H13093
błękitna/royal blue

H13085
czerwona/red

Opis
/ Description

koszulka polo z kołnierzykiem, 65% bawełna, 35% polies-
ter,200 g/m2, w wielu kolorach
polo-shirt with collar, 65% cotton, 35% polyester, 
200 g/m2, possibility of several colours

Rozmiar
/ Size

S-XXXL
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  13087

Artykuł H13087

Opis
/ Description

koszula flanelowa w wielu kolorach, 
100% bawełna
flannel shirt, possibility of several colours,  
100% cotton

Rozmiar
/ Size

M-XXXL

  RATABAN

Artykuł HSRATJE

Opis
/ Description

niebieska koszula, 100% bawełna, klasyczny 
kołnierz z małymi guziczkami, długi rękaw, 
2 guziki na mankiecie, 2 duże kieszenie
blue shirt, 100% cotton, classic collar with 
little button on flips, long sleeves, 2 buttons 
on cuff, 2 flat pockets

Rozmiar
/ Size

S-XXL

  SIRIUS

Artykuł HSSIRJE

Opis
/ Description

niebieskie spodnie, 100% bawełna, pas ze 
szlufkami, zapięcie na guzik, 5 kieszeni
blue trousers, 100% cotton, waist tighte-
ning with button, belt straps, 5 pockets 

Rozmiar
/ Size

36-56
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  LAZARO 10012

Artykuł H10012

Opis
/ Description

funkcjonalna 
koszulka z długim 
rękawem, w szarym 
kolorze, wierzchni 
materiał 95% włókno 
sojowe, 5 % Spanex, 
dekolt „V“
function T-shirt with 
long sleeve, grey 
colour, outshell 95% 
Soybean Protein 
Fibre/5% Spandex,
collar „V“

Rozmiar
/ Size

S-XXXL

  LAZARO 10011

Artykuł H10011

Opis
/ Description

funkcjonalna koszulka 
z krótkim rękawem, 
w szarym kolorze, 
wierzchni materiał 
95% włókno sojowe, 
5% Spandex, dekolt 
„V“
function T-shirt with 
short sleeve, grey 
colour, outshell 95% 
Soybean Protein 
Fibre/5% Spandex,
collar „V“

Rozmiar
/ Size

S-XXXL

  LAZARO 10015

Artykuł H10015

Opis
/ Description

funkcjonalne kalesony w sza-
rym kolorze, długie nogawki, 
elastyczny pas, wierzchni 
materiał 95% sojowe włókno, 
5% Spandex
function underpants, grey 
colour, long legs, elastic waist,  
outshell 95% Soybean Protein 
Fibre/5% Spandex

Rozmiar
/ Size

S-XXXL
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  LUKAS

Artykuł H14002

Opis
/ Description

kalesony męskie, 
100% bawełna, 
w wielu kolorach
men‘s underpants, 
100% cotton, various 
colours

Rozmiar
/ Size

M-XXXL

  MARCUS

Artykuł H14004

Opis
/ Description

męskie bokserki, 
100% bawełna, 
w wielu kolorach
men´s pants, 100% 
cotton, various 
colours

Rozmiar
/ Size

M-XXXL

  ROLAND

Artykuł J3020

Opis
/ Description

pas nerkowy, splot diagonalny 
100%bawełna, 100% poliester
kidney band, twill 100%
cotton, 100% polyester

Rozmiar
/ Size

uni
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  TYRKYS

Artykuł H2000

Opis
/ Description

damska softshell kurtka niebiesko -zielona z kapturem, 
na dolnej lamówce i w kapturze ściągający pasek, 
dwie kieszenie na zamek błyskawiczny, ozdobny haft, 
wierzchni materiał softshell 100% poliester, wodood-
porny, przewiewny, wewnętrzny materiał  mikro polar 
fleece, wodoodporne zamki błyskawiczne 
ladie`s softshell jacket, blue-green colour, with hood, 
hood and botton with elastic tightening, two zipper 
pockets, embroidery, softshell 100% polyester, wa-
terproof, breathable, lining 100% micro polar fleece, 
waterproof zippers

Rozmiar
/ Size

XS-XL

  ANTRA

Artykuł H2001

Opis
/ Description

męska softshell kurtka, czarna z kapturem na dolnej 
lamówce i w kapturze ściągający pasek, dwie kieszenie 
na zamek błyskawiczny, wierzchni materiał softshell 
100% poliester, wodoodporny, przewiewny, wewnętrz-
ny materiał mikro polar fleece, wodoodporne zamki 
błyskawiczne
men`s softshell jacket, black, hood and bottom with 
elastic tightening, two zipper pockets, softshell 100% 
polyester, waterproof, breathable, lining 100% micro 
polar fleece, waterproof zipper

Rozmiar
/ Size

M-XXXL
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coverguard
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  YIN

Artykuł
 HS5YINB
czarna
/black

  HS5YINR
czerwona

/red

 HS5YINC
miedziana
/cupper

Opis
/ Description

damska softshell kurtka z kapturem, wierzchni materiał soft-
shell 94% poliester/6% Spandex, wodoodporny i przewiewny, 
połączony ze 100% poliestrem, mikro polar fleece, 310g/m2, 
podszewka 100% poliestrowa dzianina, rękawy z elastycznym 
mankietem na rzep
ladie`s softshell jacket with hood, outshell softshell 94% 
polyester/6% Spandex, waterproof and breathable bonded 
on 100% polyester,  micro polar fleece, 310 g/m2, lining 
100% polyester tricot, sleeves with elastic cuffs with Velcro® 
bands

Rozmiar
/ Size

SX-XL
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  YIN REFLEX

Artykuł
 HS5YIFV
zielona
/green

 HS5YIFT
brązowa
/brown

Opis
/ Description

damska softshell kurtka z kapturem, wierzchni materiał soft-
shell 94% poliester/6% Spandex, wodoodporny i przewiewny, 
połączony ze 100% poliestrem, mikro polar fleece, 310g/m2, 
podszewka 100% poliestrowa dzianina, rękawy z elastycznym 
mankietem na rzep, paski odblaskowe
ladie`s softshell jacket with hood, outshell softshell 94% 
polyester/6% Spandex, waterproof and breathable bonded 
on 100% polyester,  micro polar fleece, 310 g/m2, lining 
100% polyester tricot, sleeves with elastic cuffs with Velcro® 
bands, reflective stripe

Rozmiar
/ Size

SX-XL
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coverguard
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  YANG

Artykuł
 HS5YANB

czarna
/black

 HS5YANR
czerwona

/red

 HS5YANC
miedziana
/cupper

Opis
/ Description

męska softshell kurtka, wierzchni materiał softshell 94% 
poliester/6% Spandex, wodoodporny i przewiewny połączony 
ze 100% poliestrem, mikro polar fleece, 310g/m2, podszewka 
100% poliestrowa dzianina, rękawy z elastycznym mankie-
tem na rzep
men`s softshell jacket, outshell softshell 94% polyester/6% 
Spandex, waterproof and breathable bonded on 100% po-
lyester,  micro polar fleece, 310 g/m2, lining 100% polyester 
tricot, sleeves with elastic cuffs with Velcro® bands

Rozmiar
/ Size

S-XXL
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  YANG REFLEX

Artykuł
 HS5YAFV
zielona
/green

 HS5YAFT
brązowa
/brown

Opis
/ Description

męska softshell kurtka, wierzchni materiał softshell 94% po-
liester/6% Spandex, wodoodporny i przewiewny, połączony 
ze 100% poliestrem, mikro polar fleece, 310g/m2, podszewka 
100% poliestrowa dzianina, rękawy z elastycznym mankie-
tem na rzep, paski odblaskowe 
men`s softshell jacket, outshell softshell 94% polyester/6% 
Spandex, waterproof and breathable bonded on 100% po-
lyester,  micro polar fleece, 310 g/m2, lining 100% polyes-
ter tricot, sleeves with elastic cuffs with Velcro® bands, 
reflective stripe

Rozmiar
/ Size

S-XXL
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coverguard
UBRANIA ROBOCZE
/ Workwear

  GILET REFLEX

Artykuł
 HS5YAGB

czarna
/black

 HS5YAGR
czerwona

/red

Opis
/ Description

softshell kamizelka, wierzchni materiał softshell 94% polies-
ter/6% Spandex, wodoodporny i przewiewny, połączony ze 
100% poliestrem, mikro polar fleece, 310g/m2, podszewka 
100% poliestrowa dzianina, paski odblaskowe
softshell vest, outshell softshell 94% polyester/6% Spandex, 
waterproof and breathable bonded on 100% polyester micro 
polar fleece, 310 g/m2, lining 100% polyester tricot, reflecti-
ve stripe

Rozmiar
/ Size

XS-XXXL
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  BI-YANG

Artykuł
 HS5BYAG

zielono-czarna
/green-black

 HS5BYAR
czerwono-czarna

/red-black

 HS5BYAN
niebiesko-czarna

/blue-black

Opis
/ Description

męska softshell kurtka, wierzchni materiał softshell 94% po-
liester/6% Spandex, wodoodporny i przewiewny, połączony 
ze 100% poliestrem, mikro polar fleece, 310g/m2, podszewka 
100% poliestrowa dzianina, paski odblaskowe, rękawy z 
elastycznym mankietem na rzep 
softshell jacket, outshell softshell 94% polyester/6% Span-
dex, waterproof and breathable bonded on 100% polyester 
micro polar fleece, 310 g/m2, lining 100% polyester tricot, 
reflective stripes, sleeves with elastic cuffs with Velcro® 
bands

Rozmiar
/ Size

S-XXL
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  LUPUS

Artykuł
 H2060

czerwona
/red

 H2061
niebieska

/blue

 H2062
 jasno niebieska

/lt.blue

Opis
/ Description

polarowa kamizelka, wierzchni materiał polar fleece 
400 g/m2, 100% poliester, oblamowana pacha, 2 kiesze-
nie na zamek błyskawiczny na bokach
fleece vest, outshell polar fleece 400 g/m2, 100% polyes-
ter, armholes edged, 2 zipper pockets on sides

Rozmiar
/ Size

 H2060
M-XXXL

 H2061
M-XXXL

 H2062
S-XXXL
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  JUSTUS

Artykuł
 H2063

czerwona
/red

 H2064
niebieska

/blue

 H1133
 jasno niebieska

/lt.blue

Opis
/ Description

kurtka z polaru, wierzchni materiał polar fleece 
400 g/m2, 100% poliester, rękawy z mankietem ela-
stycznym, 3 kieszenie za zamek błyskawiczny
fleece jacket, outshell polar fleece 400 g/m2, 100% 
polyester, sleeves with elastic cuffs, 3 zipper pockets

Rozmiar
/ Size

 H2063
M-XXXL

 H2064
M-XXXL

 H1133
S-XXXL
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coverguard
UBRANIA ROBOCZE
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  ANGARA

Artykuł
 HS5PANN

czarna
/black

 HS5PANR
czerwona

/red

Opis
/ Description

bluza z polaru, wierzchni materiał 100% poliester, polar 
fleece, 380 g/m², wykończenie antypilingowe, elastyczny 
mankiet, rowkowy wzór
fleece sweatshirt, outshell 100% polyester, polar fleece 
380 g/m2, anti-pilling, sleeves with elastic cuff in acrylic rib

Rozmiar
/ Size

S-XXL
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  ARTISAN

Artykuł HS5ARTN

Opis
/ Description

fkurtka z polaru czarna, wierzchni materiał 100% poliester, 
mikro polar fleece, 330 g/m², wykończenie antypilingowe, 
kontrastowy materiał 100% poliamid Taslon Oxford powle-
kane PVC, podszewka 100% poliamid, rękawy z mankietem 
elastycznym, wzmocniona tylna część
black fleece jacket, outshell 100% polyester, micro polar fle-
ece 330 g/m2, anti-pilling, he contrast is Taslon Oxford 100% 
polyamide with PVC coating, lining 100% polyamide taffeta, 
sleeves with elastic tightening, back protection

Rozmiar
/ Size

S-XXXL
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coverguard
UBRANIA ROBOCZE
/ Workwear

  POLAIRE SWEATER

Artykuł
 HS5PPOB
niebieska

/blue

 HS5PPOG
szara
/grey

Opis
/ Description

sweter z polaru, wierzchni materiał 
polar fleece 340 g/m², 100% poliester, 
zapięcie na zatrzaski krawieckie, 
dekolt „V“, rękawy z elastycznym 
mankietem
fleece sweater, outshell polar fleece 
340 g/m2, 100% polyester, closing with 
scratch band and snap fasteners, slee-
ves with elastic hemmed cuff

Rozmiar
/ Size

M-XXL

  POLAIRE JACKET

Artykuł
 HS5VPOB
niebieska

/blue 

 HS5VPOG
szara
/grey

Opis
/ Description

kurtka z polaru, wierzchni materiał 
polar fleece 340 g/m², 100% poliester, 
rękawy z elastycznym mankietem
fleece jacket outshell polar fleece 
340 g/m2, 100% polyester, sleeves 
with elastic hemmed cuff

Rozmiar
/ Size

S-XXXL

  POLAIRE VEST

Artykuł
 HS5GPOB
niebieska

/blue

 HS5GPOG
szara
/grey

Opis
/ Description

kamizelka z polaru, wierzchni materiał 
polar fleece 340 g/m², 100% poliester, 
oblamowane pachy
fleece vest, outshell polar fleece 
340 g/m2, 100% polyester, hemmed

Rozmiar
/ Size

M-XXL
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UBRANIA ROBOCZE
/ Workwear

_O
D

ZIEŻ

  TONY

Artykuł
 H2007
czarna
/black

 H2006 
niebieska

/blue

 H2005
zielona
/green

Opis
/ Description

kamizelka, wierzchni materiał 
65%poliester/35% bawełna, pod-
szewka 100% nylon, zapięcie na 
zatrzaski krawieckie, podszycie 
100% poliester
vest, outshell 65% polyes-
ter/35% cotton, lining 100% ny-
lon, closing with snap fasteners, 
padding 100% polyester

Rozmiar
/ Size

M-XXXL

  DANNY

Artykuł
 H2014
czarna
/black

 H2013
niebieska

/blue

 H2012
zielona
/green

Opis
/ Description

kamizelka, wierzchni materiał 
65% poliester/35% bawełna, 
sztruksowe naramienniki, pod-
szewka 100% nylon, zapięcie na 
zatrzaski krawieckie, podszycie 
100% poliester
vest, outshell 65% polyes-
ter/35% cotton, corduroy shoul-
ders, lining 100% nylon, closing 
with snap fasteners, padding 
100% polyester

Rozmiar
/ Size

M-XXXL
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UBRANIA ROBOCZE
/ Workwear

  RIPSTOP

Artykuł HS5GRIP

Opis
/ Description

niebiesko-czarna kamizelka, wierzchni materiał 100% 
poliester RIPSTOP powlekany PVC, wodoodporny, 
uszczelnione szwy, lamówki odblaskowe, podszewka 
polar fleece 280 g/m2, 100%poliester, elastyczne wy-
kończenie pachy
blue-black vest, outshell 100% polyester RIPSTOP with 
PVC coating, water resistant, seals seamed, reflective 
piping, lining polar fleece 280 g/m2, 100% polyester, 
sleeve-opening with elastic and flap

Rozmiar
/ Size

M-XXL

  LEMAN

Artykuł
 HS5LEMB
niebieska

/blue

 HS5LEMS
beżowa
/beige

Opis
/ Description

kamizelka obustronna, wierzchni materiał 
100% poliester powleczony PVC, wodood-
porny, podszewka polar fleece 200 g/m2, 
100%poliester, obszyte pachy
vest, outshell 100% polyester with PVC coa-
ting, water resistant, lining polar fleece 
200 g/m2, 100% polyester, stitched armho-
les

Rozmiar
/ Size

M-XXL

  MAX

Artykuł H1135

Opis
/ Description

niebieska kamizelka, wierzchni 
materiał 100% nylon, podszewka 
fleece, 100% poliester, oblamowa-
ne pachy, kaptur w kołnierzu
blue vest, outshell 100% nylon, 
lining fleece, 100% polyester, 
hemmed armholes, hood in the 
collar

Rozmiar
/ Size

M-XXXL
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UBRANIA ROBOCZE
/ Workwear

_O
D

ZIEŻ

  RIVER

Artykuł
 H1063  
zielona
/green             

 H1062
niebieska

/blue

 H1058
czerwona

/red

 H12654
beżowa
/beige

Opis
/ Description

kurtka zimowa, wierzchni materiał 100% poliester Ripstop, powleczony PVC, wodoodporny, 
uszczelnione szwy, pasy odblaskowe, podszewka czarny polar fleece, 100% poliester/pikowany 100% 
poliamid, kaptur w rękawie, rękawy z elastycznym mankietem na rzep
winter jacket, outshell 100% polyester Ripstop, PVC coating, water resistant, seals seamed, reflecti-
ve stripes, lining black polar fleece, 100% polyester/quilted 100% polyamide, rollable hood, sleeves 
with elastic cuff

Rozmiar
/ Size

M-XXXL
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UBRANIA ROBOCZE
/ Workwear

  BC 60

Artykuł
 H1002

niebieska
/blue

 H1001
zielona
/green

Opis
/ Description

kurtka zimowa, wierzchni materiał 100% ny-
lon powleczony PVC, podszewka 100% nylon, 
odpinany kaptur
winter jacket, outshell 100% nylon coated 
PVC, lining 100% nylon, detachable hood

Rozmiar
/ Size

M-XXXL

  BC 60R

Artykuł H1003

Opis
/ Description

kurtka zimowa niebiesko-czerwona, 
wierzchni materiał 100% niebieski 
poliester, podszewka 100% czerwony 
poliester, odpinany kaptur, rękawy regu-
lowane paskiem
blue-red winter jacket, outshell 100% 
blue polyester, lining 100% red polyester, 
detachable hood, sleeves with adjustable 
cuff

Rozmiar
/ Size

M-XXXL

  BC 60 K

Artykuł
 H1030

niebieska
/blue

 H1029
zielona
/green

Opis
/ Description

zimowe ogrodniczki, wierzchni materiał 
100% nylon powleczony PVC, podszewka 
100% nylon, szelki, 3 kieszenie, zapinanie na 
guziki, elastyczny pas
winter bibpants, outshell 100% nylon coated 
PVC, lining 100% nylon, braces, 3 pockets, 
closing on buttons, elastic waist

Rozmiar
/ Size

M-XXXL

_C
LO

TH
ES

116



UBRANIA ROBOCZE
/ Workwear

_O
D

ZIEŻ

  LINO

Artykuł
 H1016 

niebieska
/blue

 H1015 
szara
/grey

Opis
/ Description

kurtka zimowa, wierzchni material PVC/
poliester, wodoodporny, podszewka fleece, 
odpinane rękawy, 9 kieszeni, pasek odbla-
skowy
winter jacket, outshell PVC/polyester, water 
resistant, lining fleece, detachable sleeves, 
9 pockets, reflective stripes

Rozmiar
/ Size

S-XXXL

  LINO K

Artykuł H1137

Opis
/ Description

spodnie zimowe niebieskie, wierzchni 
materiał 100% poliester, wodoodpor-
ny, podszewka fleece, 2 kieszenie na 
rzep, regulowana szerokość nogawek, 
elastyczny pas, pasek odblaskowy 
blue winter trousers, outshel 100% po-
lyester, water resistant, lining fleece, 
2 pockets with velcro bands, bottom 
adjustable with velcro bands, waist 
elastic, reflective stripes

Rozmiar
/ Size

S-XXXL
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UBRANIA ROBOCZE
/ Workwear

  URAL

Artykuł
 H1018

niebiesko-czarna
/blue-black

 H1078
szaro-czerwona

/grey-red

Opis
/ Description

kurtka zimowa, wierzchni material 100% 
poliester powleczony PVC, wodoodporny, pod-
szewka polar fleece, 100% poliester, kaptur w 
kołnierzu, rękawy regulowane paskiem
winter jacket, outshell 100% polyester with 
PVC coating, water resistant, lining polar flee-
ce, 100% polyester, hood in collar, sleeves with 
adjustable cuff

Rozmiar
/ Size

M-XXXL

  ULYSSES

Artykuł H1012

Opis
/ Description

kurtka zimowa szaro-czarna ze żółtymi dodat-
kami, wierzchni materiał 100% poliester Ripstop 
powleczony PVC, uszczelnione szwy, paski odbla-
skowe, podszewka czarny polar fleece, 100% po-
liester/100% pikowany poliamid, dwukierunkowy 
zamek błyskawiczny, kaptur w kołnierzu, rękawy 
z mankietem na rzep, ściągacz w pasie
grey-black-yellow winter jacket,  outshell 100% 
polyester Ripstop pongée with PVC coating, sea-
led seams, reflective stripes, lining black micro 
fleece, 100% polyester/ 100% polyamide, two-
ways zipper, rollable hood, adjustable sleeves, 
elastic wrist

Rozmiar
/ Size

M-XXXL
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f o r  a  n i c e  d a y

coverguard
UBRANIA ROBOCZE
/ Workwear

_O
D

ZIEŻ

  ANTARCTIC - ARCTIC - ICEBERG

Artykuł
 HS5ANTA

  żółto-czarna
/yellow-black

 HS5ARTI
niebiesko-czarna

/blue-black

 HS5ICEN
czerwono-szara

/red-grey

Opis
/ Description

zimowa sportowa kurtka, wierzchni materiał 100% poliester Ripstop powleczony PVC, uszczelnione szwy, wodood-
porny, podszewka fleece/pikowany poliamid, kaptur w kołnierzu, z podszyciem, uszyta sztywna oś kaptura umożliwia 
wygodne noszenie, forma czapki, kryty plisą dwukierunkowy zamek błyskawiczny, rękawy z elastycznym mankietem, 
obniżona tylna część 
winter sport jacket, outshell 100% polyester Ripstop PVC, sealed seams, water resistant, lining fleece/quilted polya-
mide, hood lined removable, a sewed rigid shaft allows its well bearing, cap form, adjustable, two-ways zipper with 
2 flaps, sleeves with adjustable cuff, back-protection

Rozmiar
/ Size

 HS5ANTA
M-XXL

 HS5ARTI
M-XXXL

 HS5ICEN
M-XXL

ANTARCTIC
ARCTIC

ICEBERG
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coverguard
UBRANIA ROBOCZE
/ Workwear

  ICEBERG 3 v 1

Artykuł HS5ICEB     

Opis
/ Description

zimowa sportowa kurtka czerwono-czarna 3 w 1, wierzchni materiał 100% poliester Ripstop powleczony prze-
wiewnym PU, uszczelnione szwy, wodoodporna, podszewka odpinana fleece kurtka 100% poliester, kaptur w 
kołnierzu, dwukierunkowy zamek błyskawiczny z dwoma kryjącymi plisami, rękawy z elastycznym mankietem, 
obniżona tylna część
red-black winter sport jacket, 3 in 1, outshell 100% polyester Ripstop breathable PU coating, sealed seams, wa-
ter resistant, lining removable micro fleece jacket, 100% polyester, rollable hood, two-ways zipper with 2 flaps,
sleeves with adjustable cuff, back protection

Rozmiar
/ Size

S-XXL
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coverguard
UBRANIA ROBOCZE
/ Workwear

_O
D

ZIEŻ

  ZEF

Artykuł
 HS5ZEFB
niebieska

/blue

 HS5ZEFN
czarna
/black

Opis
/ Description

kurtka zimowa, wierzchni materiał 100% 
poliester, odpinana futerkowa podpinka 
70% akryl/30% poliester, podszewka 100% 
poliester, rękawy z pikowanego poliamidu 
60 g/m2, zamek błyskawiczny dwukierun-
kowy, kaptur, odpinane rękawy 
winter jacket, outshell 100% polyester,
removable fur jacket 70% acrylic/30% 
polyester, lining 100% polyester, sleeves 
from quilted polyamide 60 g/m2, two-ways 
zipper, hood, removable sleeves

Rozmiar
/ Size

S-XXXL

  RIPSTOP JACKET

Artykuł HS5BMRI

Opis
/ Description

kurtka zimowa, wierzchni materiał Rip-
stop 100% poliester, uszczelnione szwy, 
podszewka pikowany poliestru -watolina, 
rękawy z elastycznym mankietem
winter jacket, outshell Ripstop 100% po-
lyester, sealed sewings, lining quilted 190T 
Taffeta, hood, sleeves with elastic cuff

Rozmiar
/ Size

S-XXL
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coverguard
UBRANIA ROBOCZE
/ Workwear

  CONNEMARA

Artykuł HS5COBI

Opis
/ Description

kurtka zimowa niebiesko-granatowa, wierzch-
ni materiał 100% poliamid powleczony PVC, 
wodoodporny, podszewka pikowany 100% 
poliamid, podszycie 100% poliester, kaptur w 
kołnierzu 
navy-blue winter jacket, outshell 100% 
polyamide with PVC coating, water resistant, 
lining quilted 100% polyamide, padding 100% 
polyester, rollable hood

Rozmiar
/ Size

M-XXL

  CAUCASE

Artykuł HS5CAUC

Opis
/ Description

kurtka zimowa niebiesko-czerwona, 
wierzchni materiał 100% poliester 
powleczony PVC, wodoodporna, uszczel-
nione szwy, podszewka polar fleece, 100% 
poliester, plisa na zatrzaski krawieckie, 
kaptur w kołnierzu, rękawy z elastycznym 
mankietem na rzep, pasek odblaskowy na 
plecach 
blue-red winter jacket, outshell 100% po-
lyester with PVC coating, water resistant, 
sealed, lining polar fleece, 100% polyester, 
rollable hood, sleeves with elastic cuff, 
reflective band

Rozmiar
/ Size

M-XXL
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coverguard
UBRANIA ROBOCZE
/ Workwear

_O
D

ZIEŻ

  FÖHN

Artykuł
 HS5FOHB

czarna
/black

 HS5FOHR
czerwona

/red

Opis
/ Description

kurtka, wierzchni materiał 100% Taslon Oxford 
320D powleczony przewiewnym PU, wodoodporny, 
uszczelnione szwy, podszewka polar fleece, 100% 
poliester, kaptur w kołnierzu, odpinany, na lewym 
boku dwukierunkowy zamek błyskawiczny, rękawy 
z regulowanym mankietem na rzep, 2 kieszenie na 
zamek błyskawiczny
jacket, outshell 100% Taslon Oxford 320D with bre-
athable PU coating, water resistant, sealed seams, 
lining polar fleece, 100% polyester, rollable hood, 
removable, two-ways zipper, sleeves with elastic 
cuff, 2 zipper pockets

Rozmiar
/ Size

S-XXL

  MIRAM

Artykuł
 HS5MIRNO

czarna
/black

 HS5MIRGA
szara
/grey

 HS5MIRVO
zielona
/green

Opis
/ Description

sweter, 30% wełna/70% akryl, drobny wzór 
rowkowy, w kołnierzu krótki zamek błyska-
wiczny, długie rękawy
sweater, 30% wool/70% acrylic, short bron-
ze zipper, long sleeves

Rozmiar
/ Size

M-XXXL
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coverguard
UBRANIA ROBOCZE
/ Workwear

  PADDOCK WINTER

Artykuł HS5PADW

Opis
/ Description

zimowa kurtka robocza szaro -pomarań-
czowa, wierzchni materiał 65% polie-
ster/35% bawełna 245 g/m², podszewka 
pikowana 100% bawełna odpinany 
kaptur, odpinane rękawy z elastycznym 
mankietem na rzep, 2 kieszenie na 
zamek błyskawiczny
grey-orange winter jacket, outshell 
65% polyester/35% cotton, 245 g/m2, 
lining quilted 100% cotton, removable 
hood, sleeves with elastic cuff, 2 zipper 
pockets

Rozmiar
/ Size

M-XXL

  NAVY WINTER

Artykuł HS5NAVW

Opis
/ Description

zimowa bluza robocza niebiesko -szara, 
wierzchni materiał  65% poliester/35% 
bawełna,245 g/m², podszewka pikowana 
100% bawełna, odpinany kaptur, odpinane 
rękawy z elastycznym mankietem na rzep, 
2 kieszenie na zamek błyskawiczny
blue-grey winter jacket, outshell 65% 
polyester/35% cotton, 245 g/m2, lining 
quilted 100% cotton, removable hood, 
sleeves with elastic cuff, 2 zipper pockets

Rozmiar
/ Size

M-XXL
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UBRANIA ROBOCZE
/ Workwear

_O
D

ZIEŻ

  DANNY JACKET

Artykuł
 H1039
czarna
/black

  H1040
zielona
/green

Opis
/ Description

kurtka zimowa, wierzchni materiał 65% polie-
ster/35% bawełna, podszewka 100% bawełna, 
odpinany kaptur w kołnierzu, odpinane 
rękawy
winter jacket, outshell 65% polyester/35% 
cotton, lining quilted 100% cotton, rollable, 
removable hood, removable sleeves

Rozmiar
/ Size

M-XXXL

  SERENA

Artykuł H1079

Opis
/ Description

kurtka zimowa niebieska, wierzchni mate-
riał 65% poliester/35% bawełna, podszewka 
100% poliester, dwukierunkowy zamek 
błyskawiczny, odpinany kaptur, ściągacz w 
pasie, elastyczne mankiety
navy winter jacket, outshell 65% polyes-
ter/35%cotton, lining 100% polyester, 
two-ways zipper, removable hood, elastic 
waist, sleeves with adjustable cuff

Rozmiar
/ Size

M-XXXL

125



UBRANIA ROBOCZE
/ Workwear

  NICOLAS

Artykuł H1004

Opis
/ Description

zielony watowany płaszcz zimowy, wierzch-
ni materiał impregnowane płótno, 100% ba-
wełna, podszewka 100% bawełna, zapięcie 
na guziki, odpinany kaptur, 2 kieszenie 
green winter coat, outshell impregnated 
canvas, 100% cotton, lining 100% cotton,
closing on buttons, removable hood, 2 
pockets

Rozmiar
/ Size

M-XXXL

  NICOLAS K

Artykuł H1005

Opis
/ Description

zimowe watowane spodnie do pasa, 
wierzchni materiał impregnowane płótno, 
100% bawełna, podszewka 100% bawełna, 
zapięcie na guziki, paski do związywania 
nogawek
winter trousers, outshell impregnated 
canvas, 100% cotton, lining 100% cotton, 
closing on buttons, tightening on bands

Rozmiar
/ Size

M-XXXL
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coverguard
UBRANIA ROBOCZE
/ Workwear

_O
D

ZIEŻ

  BEAVER CAP

Artykuł HS57610

Opis
/ Description

czapka zimowa niebieska, wierzchni materiał 
poliester/bawełna, podszyte sztucznym futer-
kiem, składana
blue winter cap, outshell polyester/cotton, 
lining fur-lined in acrylic, folding

Rozmiar
/ Size

uni

  BEAVER OVERAL

Artykuł HS576..

Opis
/ Description

niebieski zimowy kombinezon, wierzchni mate-
riał 60% bawełna/40% poliester, wodoodporny, 
podszewka 100% pikowany poliester, zamek 
błyskawiczny od rozkroku do szyi, futerkowy 
kaptur, zamek błyskawiczny na zewnętrznej 
stronie nogawki, 2 paski odblaskowe, elastyczny 
pas
blue winter overall, outshell 60% cotton/40% 
polyester, water resistant, lining 100% quilted 
polyester, zipper from crotch to neck, fur-lined 
hood, zipper on outside, 2 reflective bands,  
elastic waist

Rozmiar
/ Size

S-19, M-20, L-21, XL-22, XXL-23, XXXL-24

EN342:2004

-45°C
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coverguard
UBRANIA ROBOCZE
/ Workwear

  BEAVER JACKET

Artykuł HS576..

Opis
/ Description

niebieska zimowa kurtka, wierzchni 
materiał 60%bawełna/ 40% poliester, wo-
doodporny, paski odblaskowe, podszewka 
100% poliester, futerko, odpinany kaptur, 
elastyczny pas
blue winter jacket, outshell 60% cot-
ton/40% polyester, water resistant, 
reflective piping, lining 100% polyester fur, 
removable hood, elastic waist

Rozmiar
/ Size

S-39, M-40, L-41, XL-42, XXL-43, XXXL-44

  BEAVER BIBPANTS

Artykuł HS576..

Opis
/ Description

niebieskie zimowe spodnie, szelki, pod-
wyższona tylna część, wierzchni materiał 
60% bawełna/ 40% poliester, wodoodpor-
ny, podszewka 100% pikowany poliester, 
regulowane szelki, zamek błyskawiczny na 
nogawce, 2 paski odblaskowe
blue winter trousers, outshell 60% cot-
ton/40% polyester, water resistant, lining 
100% quilted polyester, adjustable shoul-
der-straps, 2 reflective stripes

Rozmiar
/ Size

S-49, M-50, L-51, XL-52, XXL-53, XXXL-54

EN342:2004

-46°C

EN342:2004

-46°C
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UBRANIA ROBOCZE
/ Workwear
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ZIEŻ

   HUGO

Artykuł
 HS5020  
 zielona
/green   

 HS5021
żółta

/yellow

Opis
/ Description

dwuczęściowe ubranie z kapturem, PVC/polie-
ster, wodoodporne szyte i zgrzewane
two-pieces clothes with hood, PVC/polyester, 
water resistant, sewn & welded

Bluza
/ Coat

długość 85 cm, skryty zamek błyskawiczny, 
obustronny ściągacz kaptura na sznurek, 
2 kieszenie, ściągacz na dolnej lamówce
length 85 cm, closing zipper, hood tightening 
cord, 2 pockets, bottom tightening cord

Spodnie
/ Trousers

elastyczny pas, na dolnej części nogawek 
zatrzask krawiecki, 1 kieszeń
waist elastic tightening, bottom legs snap faste-
ners, 1 pocket

Rozmiar
/ Size

M-XXXL

   CYRIL

Artykuł
 HS5030  
zielona
/green

 HS5031
żółta

/yellow

Opis
/ Description

płaszcz z kapturem, PVC/poliester, wodoodpor-
ny, szyty i zgrzewany, długość 120 cm, zapięcie 
na zamek błyskawiczny i zatrzask krawiecki, 
kaptur, wentylowane plecy, 2 kieszenie
coat with hood, PVC/polyester, water resistant, 
sewn & welded, length 120 cm, zipper with 
snap fastener flap, hood, ventilated back, 
2 pockets

Rozmiar
/ Size

M-XXXL
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UBRANIA ROBOCZE
/ Workwear

   CLEO

Artykuł
 HS5050
zielona
/green        

 HS5051
żółta

/yellow

 HS5052
niebieska

/blue

 H3027
moro

/camouflage

Opis
/ Description

ubranie dwuczęściowe, PVC/poliester, wodoodpor-
ny, szyty i zgrzewany
two-pieces clothes, PVC/polyester, water resistant, 
sewn & welded

Bluza
/ Coat

długość 85 cm, kryty zamek błyskawiczny, zatrzaski 
krawieckie, obustronny ściągacz kaptura na sznu-
rek, 2 kieszenie, ściągacz na dolnej lamówce
length 85 cm, closing zipper, hood, 2 pockets 
bottom tightening

Spodnie
/ Trousers

elastyczny pas, na dolnej części nogawek zatrzask 
krawiecki, 2 kieszenie
elastic waist, 2 pockets

Rozmiar
/ Size

M-XXXL

  NICK

Artykuł
 H3008
zielona
/green      

 HS3005
niebieska

/blue

 H3007
żółta

/yellow

Opis
/ Description

płaszcz z kapturem, poliester/PVC, wodoodporny, 
szyty i zgrzewany, długość 120 cm, kryty zamek 
błyskawiczny z zatrzaskami krawieckimi, ściągacz 
kaptura na sznurek, 2 kieszenie
coat with hood, polyester/PVC, water resistant, 
sewn & welded, length 120 cm, closing zipper, 
hood, 2 pockets

Rozmiar
/ Size

M-XXXL
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coverguard
UBRANIA ROBOCZE
/ Workwear
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  OVERAL POLYAMID

Artykuł
 HS5058
zielona
/green    

 HS5059
niebieska

/blue

Opis
/ Description

neoprenowy kombinezon z kapturem, poliamid z 
elastycznie naniesionym PVC, wodoodporny, szyty 
i zgrzewany grubość 0,18 mm, podwójny zamek 
błyskawiczny od szyi do nóg, kaptur w kołnierzu, 2 
kieszenie
overall with hood, polyamide with flexible PVC 
coating, water resistant, sewn & welded, 0,18 mm 
thickness, 2 front zipper from foot to neck, hood, 
2 pockets

Rozmiar
/ Size

XL, XXL
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UBRANIA ROBOCZE
/ Workwear

  KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA 

Artykuł
 H2018
żółta

/yellow

 H2017
pomarańczowa

/orange

Opis
/ Description

kamizelka ostrzegawcza, dziany 
odblaskowy poliester 120 g/m2, 
2 poziome pasy odblaskowe, 
zapięcie na rzep
reflective vest, polyester fluores-
cent knit 120 g/m2, 2 retroreflecti-
ve bands, velcro closing

Rozmiar
/ Size

uni

  KOSZULKA Z PASEM ODBLASKOWYM

Artykuł H17256

Opis
/ Description

pomarańczowa koszulka z pasem od-
blaskowym z przodu i z tyłu, gramatura 
160 g/m2

T-shirt with reflective stripes, orange 
colour, 160 g/m2

Rozmiar
/ Size

S-XXXL

EN 471 class 2
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coverguard
UBRANIA ROBOCZE
/ Workwear
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  PATROL BIBPANTS

Artykuł
 HS7PAJB

żółta
/yellow

 HS7PAOB
pomarańczowa

/orange

Opis
/ Description

wzmocnione spodnie ogrodniczki, wierzchni materiał 
60% bawełna/40% odblaskowy poliester, 245 g/m2, 
ciemny kolor 35% bawełna/65% poliester, 245 g/m2, 
paski odblaskowe Scotchlite 3M, regulowane elastyczne 
szelki, wiele kieszeni
reflective bibpants, outshell 60% cotton/40% polyester 
fluorescent, 245 g/m2, dark colour 35% cotton/65% po-
lyester, 245 g/m2, retroreflective 3M Scotchlite bands, 
adjustable elastic sholdestraps

Rozmiar
/ Size

S-XXXL

  PATROL TROUSERS

Artykuł
 HS7PAJP

żółta
/yellow

 HS7PAOP
pomarańczowa

/orange

Opis
/ Description

spodnie ostrzegawcze, wierzchni materiał 60% bawełna/ 
40% odblaskowy poliester, 245 g/m2, ciemny kolor 35% 
bawełna/ 65% poliester, 245 g/m2, paski odblaskowe 
Scotchlite 3M, zapięcie na guziki, 4 kieszenie 
reflective trousers, outshell 60% cotton/40% polyester 
fluorescent, 245 g/m2, dark colour 35% cotton/65% 
polyester, 245 g/m2, retroreflective 3M Scotchlite bands, 
4 pockets

Rozmiar
/ Size

S-XXXL

EN 471 class 2

EN 471 class 2
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f o r  a  n i c e  d a y

coverguard
UBRANIA ROBOCZE
/ Workwear

  PATROL

Artykuł
 HS7PAJV

żółta
/yellow

 HS7PAOV
pomarańczowa

/orange

Opis
/ Description

kurtka ostrzegawcza, wierzchni materiał 60% 
bawełna/40% odblaskowy poliester 245 g/m2, 
ciemny kolor 35% bawełna/65% poliester, 245 
g/m2, paski odblaskowe 3M Scotchlite zapięcie 
na guziki, 2duże kieszenie, 1 na telefon, 3 na 
długopisy
reflective jacket, outshell 60% cotton/40% 
polyester fluorescent, 245 g/m2, dark colour 35% 
cotton/65% polyester, 245 g/m2, retroreflective 
3M Scotchlite bands, pockets

Rozmiar
/ Size

S-XXXL

  PATROL OVERAL

Artykuł
 HS7PAJC

żółta
/yellow

 HS7PAOC
pomarańczowa

/orange

Opis
/ Description

vkombinezon ostrzegawczy, wierzchni materiał 60% 
bawełna/40% odblaskowy poliester, 245 g/m2, ciemny 
kolor 35%bawełna/65% poliester, 245 g/m2, paski od-
blaskowe 3M Scotchlite, wiele kieszeni 
reflective overall, outshell 60% cotton/40% polyester 
fluorescent, 245 g/m2, dark colour 35% cotton/65% 
polyester, 245 g/m2, retroreflective 3M Scotchlite 
bands, pockets

Rozmiar
/ Size

S-XXXL

EN 471 class 2

EN 471 class 2
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coverguard
UBRANIA ROBOCZE
/ Workwear
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  HI-WAY

Artykuł
 HS7046

pomarańczowa
/orange

 HS7047
żółta

/yellow

Opis
/ Description

zimowa kurtka ostrzegawcza, wierzchni materiał odblaskowy Oxford poliester 
powleczony PU, 70% poliester/30% poliuretan, ciemny kolor Oxford poliester 
powleczony PVC, 70% poliester/30% PVC, uszczelniane szwy, podszewka poliester/
watolina, podszycie poliester, 180 g/m2, paski odblaskowe 3M Scotchlite, kaptur w 
kołnierzu, dwukierunkowy zamek błyskawiczny z zatrzaskami krawieckimi, 2 kiesze-
nie, 1 wewnętrzna kieszeń
winter reflective jacket, outshell, PU coated polyester Oxford fluorescent, 70% 
polyester/30% polyurethane, dark colour PVC coated polyester Oxford, 70% polyes-
ter/30% PVC, sealed sewings, lining polyester Taffetas 190T, insulation polyester, 
180 g/m2, retroreflective 3M Scotchlite bands, hood, two-ways zipper, 2 pockets, 
1 inside pocket

Rozmiar
/ Size

M-XXL

EN 471 class 3.2
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f o r  a  n i c e  d a y

coverguard
UBRANIA ROBOCZE
/ Workwear

  HI-WAY 4/1

Artykuł HS7055

Opis
/ Description

zimowa żółta kurtka ostrzegawcza 4 w 1, wierzchni 
materiał Oxford odblaskowy poliester powleczony PU, 
70% poliester/30% poliuretan, ciemny kolor Oxford 
poliester powleczony PVC, 70% poliester/30% PVC, 
podszewka watolina, paski odblaskowe 3M Scotchlite, 
kaptur w kołnierzu, dwukierunkowy zamek błyskawicz-
ny, 2 kieszenie, 1 wewnętrzna 
winter yellow reflective jacket, outshell PU coated 
polyester Oxford fluorescent, 70% polyester/30% polyu-
rethane, dark colour PVC coated polyester Oxford, 70% 
polyester/30% PVC, lining 190T Taffetas, retroreflective 
3M Scotchlite bands, hood, two-ways zipper, 2 pockets, 
1 inside pocket

Rozmiar
/ Size

M-XXXL

  HI-WAY 4/1

Opis
/ Description

kurtka z polaru, element artykułu HS7055, wierzchni 
materiał odblaskowy Oxford poliester powleczony 
PU, 70% poliester/30% poliuretan, podszewka czarny 
fleece, 100% poliester 280 g/m2, paski odblaskowe 3M 
Scotchlite, odpinane rękawy, 2 kieszenie na zamek 
błyskawiczny
fleece jacket, detail of article HS7055, outshell PU coa-
ted polyester Oxford fluorescent, 70% polyester/30% 
polyurethane, lining black fleece, 100% polyester 280 
g/m2, retroreflective 3M Scotchlite bands removable 
sleeves, 2 zipper pockets

EN 471 class 3.2

EN 471 class 3.2
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/ Workwear
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  STATION

Artykuł
 HS7064

pomarańczowa
/orange

 HS7063
żółta

/yellow

Opis
/ Description

kurtka ostrzegawcza, wierzchni materiał softshell 94% polie-
ster/6%Spandex, wodoodporna i przewiewna, łączony ze 100% 
poliestrem z mikro polar fleecem 310 g/m2, podszewka 100% 
poliester trykot, paski odblaskowe 3M Scotchlite, 2 na tułowiu, 2 
na ramionach, 2 na rękach, odpinane rękawy, elastyczny mankiet 
na rzep, obniżona tylna część, 3 kieszenie na zamek błyskawiczny
reflective jacket, outshell softshell 94% polyester/6% Spandex, 
water resistant and breathable, bonded on 100% polyester micro
polar fleece 310 g/m2 , lining 100% polyester tricot, retroreflecti-
ve 3M Scotchlite bands, 2 torso belts, 2 shoulderstraps, 2 belts on 
sleeves, removable sleeves, back protection, 3 zipper pockets 

Rozmiar
/ Size

M-XXL

  MAXWELL

Artykuł H1020

Opis
/ Description

żółta kurtka ostrzegawcza z kapturem, wierzch-
ni materiał 100% poliester powleczony poliure-
tanem, ciemny kolor 100% nylon powleczony 
PVC, podszewka 100% nylon, podszycie 100% 
poliester, fleecová odpinana podpinka, 2 pasy 
odblaskowe na tułowiu, 2 na rękawach, odpina-
ny kaptur, kryty plisą z zatrzaskami krawieckimi 
dwukierunkowy zamek błyskawiczny, 5 kieszeni
reflective jacket with hood, outshell 100% po-
lyester coated polyurethane, dark colour 100% 
nylon coated PVC, lining 100% nylon,
insulation 100% polyester, fleece removable 
lining, 2 retroreflective  torso belts and 2 belts 
on sleeves, detachable hood, two-ways zipper, 
5 pockets 

Rozmiar
/ Size

M-XXXL

EN 471 class 3.2
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TYPE 5
EN 13982-1

TYPE 6
PREN 13034

EN 1149-1
(antystatyczny, antistatic)

CAT. III

TYPE 5
EN 13982-1

TYPE 6
PREN 13034

EN 1149-1
(antystatyczny, antistatic)

CAT. III

EN 1073-2:2002

UBRANIA ROBOCZE
/ Workwear
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  TYVEK CLASSIC

Artykuł H9001

Opis
/ Description

jednorazowe ubranie ochronne 
z kapturem, nietkany polipropylen, 
antystatyczny, bez silikonu 
disposable protective coverall with 
hood, non-woven polypropylene, 
antistatic, without silicone

Rozmiar
/ Size

M-XXL

  4520

Artykuł H9022

Opis
/ Description

jednorazowy ochronny kombinezon z kapturem, przepusz-
czalny materiał, elastyczny kaptur, mankiety, kryty dwukie-
runkowy zamek błyskawiczny, antystatyczny  
disposable protective coverall with hood, permeable mate-
rial, elastic hood, cuffs, two-way covered zipper, antistatic

Zastosowanie
/ Use

małe prace remontowe, manipulacja z azbestem, przetwór-
stwo mięsne, rolnictwo, praca w budownictwie, obróbka 
drewna/metalu, lakiernictwo proszkowe i natryskowe, ukła-
danie izolacji, produkcja farmaceutyczna, lekka manipula-
cja z chemikaliami, porządkowanie chemikaliów, stosowanie 
żywic, czyszczenie pod ciśnieniem wody/pary wodnej
light maintainance, manipulation with asbestos, processing 
meet, agriculture, building industry, processing of wood/
metals, powder varnishing, spray aplication of varnish, izo-
lation installing, farmaceutical production, light manipulati-
on with chemicals/clearage of chemicals, aplication of resin, 
cleaning with water preasure/water steam

Rozmiar
/ Size

M-XXL
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TYPE 5
prEN 13982-1

TYPE 6
prEN 13034

EN 1149-1
(antystatyczny, antistatic)

CAT. III EN 1073-2:2002EN 533:1977

TYPE 5
prEN 13982-1

TYPE 6
prEN 13034

EN 1149-1
(antystatyczny, antistatic)

CAT. III

EN 1073-2:2002

TYPE 5
prEN 13982-1

TYPE 6
prEN 13034

EN 1149-1
(antystatyczny, antistatic)

CAT. III

EN 14126:2003

TYPE 4
EN 14605

UBRANIA ROBOCZE
/ Workwear
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  4530, 4540, 4560

Artykuł
 H9028

modro-biała
/blue-white              

  H9029
biało-niebieska

/white-blue

 H9030
biało-czerwona

/white-red

Opis
/ Description

jednorazowy kombinezon ochronny z kapturem, przepuszczalny lekki materiał, typ 4540/4560 mikroporowata 
laminowana tkanina, dziane mankiety, dwukierunkowy kryty zamek błyskawiczny, elastyczny kaptur, pas, kostki
disposable protective coverall with hood, permeable light material, type 4540/4560 microporous laminate 
fabric, knitted cuffs, two-way covered zipper, elastic hood, waist, ankles

Zastosowanie
/ Use

natrysk substancji malarskich, 
obróbka metali, czyszczenie i 
konserwacja w lekkim przemyśle 
maszynowym, spawanie
spraying of paint substances, 
processing metals, cleaning and 
maintainance in light machine 
industry, welding

natrysk substancji malarskich, 
obróbka metali, czyszczenie i 
konserwacja w lekkim przemy-
śle maszynowym, opracowanie 
farmaceutyczne
spraying of paint substances, 
processing metals, cleaning and 
maintainance in light machine in-
dustry, farmaceutical processing

rozpylanie pestycydów na głowa-
mi, odpady azbestowe, miesza-
nie i przygotowanie chemikaliów, 
kontakt z materiałem zakaźnym
spraying of pesticides above 
head, asbestos garbage, mixing 
and preparation of chemicals, 
contact with infectinous mate-
rials

Rozmiar
/ Size

M-XXL M-XXL M-XXL

 4530  4540  4560
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TYPE 5
EN 13982-1

TYPE 6
PREN 13034

EN 1149-1
(antystatyczny, antistatic)

CAT. III

UBRANIA ROBOCZE
/ Workwear

  WHITE SPP® 40 g/m2

Artykuł HS42102, HS42103, HS42104, 
HS42105

Opis
/ Description

biały kombinezon z kapturem, 
materiał polipropylen, 40 g/m2, 
elastyczny kaptur, zamek błyska-
wiczny, elastyczne mankiety i pas, 
50 kombinezonów/pudełko
white coverall with hood, polypropy-
lene, 40 g/m2, elastic hood, elastic 
cuff and waist, 50 coveralls/carton

Rozmiar
/ Size

M, L, XL, XXL

  OVERAL PROOF

Artykuł HS44313, HS44314, HS44315

Opis
/ Description

biały kombinezon z kapturem, nietkany 
wodoodporny polipropylen, 3warstwy 
SMS®, 68 g/m2, elastyczny kaptur, za-
mek błyskawiczny, elastyczne mankiety 
i pas, 25 kombinezonów/pudełko
white coverall with hood, non woven 
water resistant polypropylene, 3 layers 
SMS®, 68 g/m2, elastic hood,  zipper, 
elastic cuff and waist, 25 coveralls/
carton

Rozmiar
/ Size

L, XL, XXL
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UBRANIA ROBOCZE
/ Workwear
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  SPP CLASSIC COLLAR

Artykuł HS41113, HS41114, HS41115

Opis
/ Description

biały płaszcz, polipropylen SPP, 40 
g/m2, 2 kieszenie, zapięcie na 4 
zatrzaski krawieckie, elastyczne 
mankiety, 50 płaszczy/pudełko
white coat, polypropylene SPP, 
40 g/m2, 2 pockets, 4 snap fasteners, 
elastic cuff, 50 coats/carton

Rozmiar
/ Size

L, XL, XXL

  SPP WITH OFFICER COLLAR

Artykuł HS41123, HS41124, HS41125

Opis
/ Description

biały płaszcz, polipropylen SPP, 
40 g/m2, 2 kieszenie, elastyczne 
mankiety, 50 płaszczy/pudełko
white coat, polypropylene SPP, 
40 g/m2, 2 pockets, elastic cuff, 
50 coats/carton

Rozmiar
/ Size

L, XL, XXL
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UBRANIA ROBOCZE
/ Workwear

  41214

Artykuł HS41214

Opis
/ Description

biały płaszcz, polietylen, grubość 30 
mikronów, zapięcie na 3 zatrzaski 
krawieckie, 100płaszczy/worek, 
4 worki/pudełko
white coat, polyethylene, thickness 
30 microns, 3 snap fasteners, 100 
coats/bag, 4 bags/carton

Rozmiar
/ Size

uni

  56220

Artykuł HS56220

Opis
/ Description

biały fartuch, polietylen, 120 x 70 
cm, grubość 30 mikronów, 100 fartu-
chów/worek, 10 worków/pudełko
white apron,  polyethylene,  
120 x 70 cm, thickness 30 microns, 
100 aprons/bag, 10 bags/carton

Rozmiar
/ Size

uni
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UBRANIA ROBOCZE
/ Workwear
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  56180, 56175

Artykuł
 HS56180

biała
/white

  HS56175
zielona
/green

Opis
/ Description

zielony fartuch, polipropylen powle-
kany PVC, grubość 0,3 mm, 110 x 75 
cm, 50 fartuchów/pudełko
green apron, double PVC coated, 
thickness 0,30 mm, 110 x 75 cm, 
50 aprons/carton

Rozmiar
/ Size

uni

  FARTUCH KWASOODPORNY

Artykuł H5320

Opis
/ Description

kwasoodporny fartuch przedni, 115 x 90cm, 
nitryl
acid-proof apron, 115 x 90 cm, nitril

Rozmiar
/ Size

uni
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UBRANIA ROBOCZE
/ Workwear

  45610

Artykuł HS45610

Opis
/ Description

biała jednorazowa 
czapka, polipropy-
len, ø 53 cm, 100 
czapek /paczka, 10 
paczek/pudełko
white disposable 
cap, polypropylene, 
ø 53 cm, 100 caps/
box, 10 boxes/
carton

Rozmiar
/ Size

uni

  45620

Artykuł

 HS45620
biała

/white
 HS45621
niebieska

/blue
 HS45622
zielona
/green

Opis
/ Description

biała jednorazowa 
czapka, polipropy-
len, ø 53 cm, 100 
czapek/paczka, 10 
paczek/pudełko
white disposable 
cap, polypropylene,  
ø 53 cm, 100 caps/
box, 10 boxes/
carton

Rozmiar
/ Size

uni

  45640

Artykuł HS45640

Opis
/ Description

biała jednorazowa 
czapka, polipropy-
len, ø 53 cm, 100 
czapek/paczka, 10 
paczek/pudełko
white disposable 
cap, polypropylene, 
ø 53 cm, 100 caps/
box, 10 boxes/
carton

Rozmiar
/ Size

uni

  45330, 45331

Artykuł
 HS45330

biała
/white

 HS45331
niebieska

/blue

Opis
/ Description

mufa, polietylen, 
długość 40 cm, gru-
bość 16 mikronów, 
100 szt/worek, 20 
worków/pudełko
muff, polyethy-
lene, length 40 
cm, thickness 16 
microns, 100 pie-
ces/box, 20 boxes/
carton 

Rozmiar
/ Size

uni
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UBRANIA ROBOCZE
/ Workwear
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  AP 1085

Artykuł F7011

Opis
/ Description

PP maska, 140 g/
m2, formowana, 
bez wentylku, do 
pracy w zaprószo-
nym otoczeniu 
PP mask, 140 g/m2, 
shaped, without 
valve, for work in 
dusty environment

  PP MASKA HIGIENICZNA 3-FAŁDY

Artykuł HS45440

Opis
/ Description

biała maska, poli-
propylen, podwójny 
pasek mocujący, 50 
masek/paczka, 40 
paczek/pudełko
white mask, 
polypropylene, 
50 masks/box, 40 
boxes/carton

Rozmiar
/ Size

uni

  OCHRONNIKI NA OBUWIE PE

Artykuł HS45240

Opis
/ Description

niebieskie ochron-
niki na obuwie, 
polietylen, 100 
ochronników/
paczka, 10 paczek/
pudełko
blue shoe cover, 
polyethylene, 
box with 100 shoe 
covers/box, 10 
boxes/carton

Rozmiar
/ Size

uni

  OCHRONNIKI NA OBUWIE PP

Artykuł HS45245

Opis
/ Description

niebieskie ochron-
niki na obuwie, z 
antypoślizgowym 
opracowaniem, SPP 
antypoślizgowy, 100 
ochronników/paczka, 
3paczki/pudełko
blue shoe cover,  SPP 
with antiskid design, 
box with 100 shoe 
covers/box, 3 boxes/
carton

Rozmiar
/ Size

uni
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UBRANIA ROBOCZE
/ Workwear

  FARTUCH KOWALSKI

Artykuł H12042

Opis
/ Description

fartuch skórzany 
kowalski, 110x 
70 cm, gruba 
szlifowana skó-
ra, długość do 
kolan
blacksmith´s le-
ather apron, 110 
x 70 cm, thick
split leather, 
length below 
knees

Rozmiar
/ Size

uni

  FARTUCH SPAWALNICZY

Artykuł H12006

Opis
/ Description

fartuch 
spawalniczy, 
gruba szlifowa-
na skóra, kryte 
ramiona, dłu-
gość poniżej 
kolan 
welding apron, 
thick split lea-
ther, covered 
shoulders, 
length below 
knees

Rozmiar
/ Size

uni

  KAMASZE

Artykuł H12001

Opis
/ Description

skórzane 
kamasze ze 
sprzączkami, 
przeznaczone 
dla spawaczy, 
gruba szlifowana 
skóra
leather gaiters 
with buckles,
for welders, 
thick split 
leather

Rozmiar
/ Size

uni

  MUFA

Artykuł H12002

Opis
/ Description

skórzana mufa 
dla spawaczy, 
gruba szlifowa-
na skóra 
leather muff 
for welders, 
thick split 
leather

Rozmiar
/ Size

uni
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UBRANIA ROBOCZE
/ Workwear
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  BLUZA SKÓRZANA

Artykuł H12043

Opis
/ Description

bluza spawalnicza, 
dwoina bydlęca za-
pinana na zatrzaski 
krawieckie, stójka, 
elastyczne mankie-
ty, długość 75 cm
welder`s jacket, 
split cow leather, 
elastic cuffs, length 
75 cm

Rozmiar
/ Size

uni

  FARTUCH LUX

Artykuł H12006

Opis
/ Description

fartuch spa-
walniczy, gru-
ba szlifowana 
skóra, długość 
do kolan
welding apron, 
thick split
leather, length 
below knees

Rozmiar
/ Size

uni

  FARTUCH  ANTYUDERZENIOWY FILCOWY

Artykuł H12011

Opis
/ Description

fartuch anty-uderzeniowy, filcowe 
wzmocnienie 
apron against back push, felt lining

Rozmiar
/ Size

uni

  FARTUCH  ANTYUDERZENIOWY STALOWY

Artykuł H12012

Opis
/ Description

fartuch anty-uderzeniowy, stalowe 
wzmocnienie
apron against back push, steel
lining

Rozmiar
/ Size

uni

Na zamówienie
To order
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UBRANIA ROBOCZE
/ Workwear

  LION

Artykuł

 H6060
zielona
/green
 H6062
biała

/white
 H6064
błękitna

/royal blue

 H6061
żółta

/yellow
 H6063

niebieska
/navy
 H6065

czerwona
/red

Opis
/ Description

czapka z 
daszkiem, 100% 
bawełna, w 
wielu kolorach, 
regulowany 
rozmiar 56-64
baseball cap, 
100% cotton, 
various colours, 
adjustable to 
size 56-64

Rozmiar
/ Size

uni

  LION WINTER

Artykuł H6047

Opis
/ Description

zimowa czap-
ka z daszkiem 
z polaru, 
ciemno nie-
bieska, fleece, 
100% poliester 
winter fleece 
baseball
cap, fleece, 
100% polyes-
ter, navy blue

Rozmiar
/ Size

uni

  FRANK

Artykuł H6048

Opis
/ Description

czarna zimo-
wa czapka, 
fleece,100% 
poliester
winter cap, 
fleece, 100%
polyester, black 
colour

Rozmiar
/ Size

uni

  CARL

Artykuł H6017/2

Opis
/ Description

czarna czap-
ka, podwójna 
dzianina, 
100% akryl
knitted cap, 
doubled,
100% acryl, 
black colour

Rozmiar
/ Size

uni
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UBRANIA ROBOCZE
/ Workwear
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  COVERHEAD

Artykuł

 HS5COVEB 
niebieska

/blue
  HS5COVEV              

zielona
/green

 HS5COVEN
czarna
/black

 HS5COVER 
   czerwona

/red

 HS5COVEO
pomarańczowa

/orange

Opis
/ Description

czapka z polaru, w wielu kolorach, fleece, 
100%poliester, 300 g/m², górna część regu-
lowana za pomocą sznurka, można również 
nosić jako kołnierz szalowy
fleece cap, various colours, fleece, 100% 
polyester, 300 g/m2, tightening cord with 
black cord

Rozmiar
/ Size

uni

  CAMBLE

Artykuł H6016

Opis
/ Description

kominiarka, 100% baweł-
na/jersey, czarny kolor 
cotton jersey hood, 100% 
cotton, black colour

Rozmiar
/ Size

uni

  CLARC

Artykuł H6011

Opis
/ Description

uszatka zimowa, fleece/
bonekan, 100% poliester, 
czarno-szara 
winter cap with tabs, flee-
ce, 100% polyester, black 
and grey colour

Rozmiar
/ Size

54-62
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UBRANIA ROBOCZE
/ Workwear

  NAKOLENNIKI

Artykuł J3012

Opis
/ Description

nakolannik  
skórzany 
leather knee-
pad

Rozmiar
/ Size

uni

  PAS BIODROWY

Artykuł N1015/L

Opis
/ Description

pas biodrowy 
regulowany 
paskiem na 
rzep, nosi się na 
ubraniu, długość 
112 cm
lumbar belt 
with variable 
pressure thanks 
to its Velcro® 
fastening sys-
tem, to be worn 
outside another 
garment, length 
112 cm

  8KNEE

Artykuł HS8KNEE

Opis
/ Description

nakolanniki 
do ubrań 
roboczych 
NAVY, 
CARPENTER, 
PADDOCK, 
COOL TREND
kneepads 
to the wor-
kwear NAVY, 
CARPENTER, 
PADDOCK, 
COOL TREND

Rozmiar
/ Size

uni

  TORBA PODRÓŻNICZA

Artykuł J4171

Opis
/ Description

pojemna torba 
podróżnicza, 3 
wielkie bocz-
ne kieszenie, 
wewnętrzna 
kieszeń, pasek 
przez ramię
flat travel 
bag, 3 big side 
pockets, 1 
inside pocket, 
shoulderstraps
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UBRANIA ROBOCZE
/ Workwear
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Ochrona oczu
/ Eye protection
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  V1011E

Artykuł E4012

Soczewki
/ Lens

bezbarwne
clear

Opis
/ Description

okulary ochronne, poliwęglanowe 
zauszniki, poliwęglanowe soczewki
safety glasses, polycarbonate temp-
le, polycarbonate lens 

Norma
/ Standard

EN 170

  V2011

Artykuł E4020

Soczewki
/ Lens

bezbarwne
clear

Opis
/ Description

okulary ochronne, nylonowa ramka, 
nylonowe zauszniki, regulowana 
długość zauszników, poliwęglanowe 
soczewki 
safety glasses, nylon frame, nylon 
temple, length adjust, polycarbo-
nate lens

Norma
/ Standard

EN 170

  V2111

Artykuł E4021

Soczewki
/ Lens

przydymione
smoke

Opis
/ Description

okulary ochronne, nylonowa ramka, 
nylonowe zauszniki, regulowana 
długość zauszników, poliwęglanowe 
soczewki
safety glasses, nylon frame, nylon 
temple, length adjust, polycarbo-
nate lens

Norma
/ Standard

EN 172
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Ochrona oczu
/ Eye protection
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  V10-000

Artykuł E4001

Soczewki
/ Lens

bezbarwne
clear

Opis
/ Description

okulary ochronne, nylonowa ramka, ny-
lonowe zauszniki, regulowana długość 
zauszników, regulowany kąt zauszni-
ków, poliwęglanowe soczewki, niezapa-
rowujące, odporne na zarysowania
safety glasses, nylon frame, nylon tem-
ple, length and angle adjust, polycar-
bonate lens, anti-fog, anti-scratching

Norma
/ Standard

EN 170

  V10-100

Artykuł E4002

Soczewki
/ Lens

przydymione
smoke

Opis
/ Description

okulary ochronne, nylonowa ramka, 
nylonowe zauszniki, regulowana 
długość zauszników, regulowany kąt 
zauszników, poliwęglanowe soczewki, 
niezaparowujące, odporne na zaryso-
wania
safety glasses, nylon frame, nylon tem-
ple, length and angle adjust, polycar-
bonate lens, anti-fog, anti-scratching

Norma
/ Standard

EN 172

  V10-200

Artykuł E4003

Soczewki
/ Lens

żółte
amber

Opis
/ Description

okulary ochronne, nylonowa ramka, nylonowe 
zauszniki, regulowana długość zauszników, regu-
lowany kąt zauszników, poliwęglanowe soczewki, 
niezaparowujące, odporne na zarysowania
safety glasses, nylon frame, nylon temple, length 
and angle adjust, polycarbonate lens, anti-fog, 
anti-scratching

Norma
/ Standard

EN 170
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Ochrona oczu
/ Eye protection

  V9000

Artykuł E4009

Soczewki
/ Lens

bezbarwne
clear

Opis
/ Description

okulary ochronne, poliwęglanowe zausz-
niki, poliwęglanowe soczewki, niezapa-
rowujące, odporne na zarysowania
safety glasses, polycarbonate temple, 
polycarbonate lens, anti-fog, anti-
scratching

Norma
/ Standard

EN 170

  V9200

Artykuł E4010

Soczewki
/ Lens

lustrzane
mirror

Opis
/ Description

okulary ochronne, poliwęglanowe zausz-
niki, poliwęglanowe soczewki, niezapa-
rowujące, odporne na zarysowania
safety glasses, polycarbonate temple, 
polycarbonate lens, anti-fog, anti-
scratching

Norma
/ Standard

EN 172

  V9300

Artykuł E4011

Soczewki
/ Lens

żółte
amber

Opis
/ Description

okulary ochronne, poliwęglanowe zausz-
niki, poliwęglanowe soczewki, niezapa-
rowujące, odporne na zarysowania 
safety glasses, polycarbonate temple, 
polycarbonate lens, anti-fog, anti-
scratching

Norma
/ Standard

EN 170
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Ochrona oczu
/ Eye protection

  V3000

Artykuł E4019

Soczewki
/ Lens

bezbarwne
clear

Opis
/ Description

okulary ochronne, nylonowe 
zauszniki, poliwęglanowe soczew-
ki, niezaparowujące, odporne na 
zarysowania
safety glasses, nylon temple, 
polycarbonate lens, anti-fog, anti-
scratching

Norma
/ Standard

EN 170

  V4000

Artykuł E4013

Soczewki
/ Lens

bezbarwne
clear

Opis
/ Description

okulary ochronne, poliwęglanowa 
ramka, poliwęglanowe zauszniki, 
poliwęglanowe soczewki, niezaparo-
wujące, odporne na zarysowania
safety glasses, polycarbonate frame, 
polycarbonate temple, polycarbona-
te lens, anti-fog, anti-scratching

Norma
/ Standard

EN 170
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Ochrona oczu
/ Eye protection

  V8000

Artykuł E4004

Soczewki
/ Lens

bezbarwne
clear

Opis
/ Description

okulary ochronne, nylonowa ramka, 
nylonowe zauszniki, regulowana 
długość zauszników, poliwęglanowe 
soczewki, niezaparowujące, odpor-
ne na zarysowania 
safety glasses, nylon frame, nylon 
temple, length adjust, polycarbona-
te lens, anti-fog, anti-scratching

Norma
/ Standard

EN 170

  V8100

Artykuł E4005

Soczewki
/ Lens

przydymione
smoke

Opis
/ Description

okulary ochronne, nylonowa ramka, 
nylonowe zauszniki, regulowana 
długość zauszników, poliwęglanowe 
soczewki, niezaparowujące, odpor-
ne na zarysowania 
safety glasses, nylon frame, nylon 
temple, length adjust, polycarbona-
te lens, anti-fog, anti-scratching

Norma
/ Standard

EN 172

_O
KU

LARY

157



Ochrona oczu
/ Eye protection

  V7000

Artykuł E4006

Soczewki
/ Lens

bezbarwne
clear

Opis
/ Description

okulary ochronne, nylonowe zauszni-
ki, antypoślizgowe końce zauszników, 
poliwęglanowe soczewki, niezapa-
rowujące, odporne na zarysowania, 
antypoślizgowy mostek nosowy
safety glasses, nylon temple, anti-skid 
end of the temple, polycarbonate 
lens, anti-fog, anti-scratching,
anti-skid nose-pad

Norma
/ Standard

EN 170

  V7100

Artykuł E4007

Soczewki
/ Lens

przydymione
smoke

Opis
/ Description

okulary ochronne, nylonowe zauszni-
ki, antypoślizgowe końce zauszników, 
poliwęglanowe soczewki, niezapa-
rowujące, odporne na zarysowania, 
antypoślizgowy mostek nosowy
safety glasses, nylon temple, anti-skid 
end of the temple, polycarbonate 
lens, anti-fog, anti-scratching,
anti-skid nose-pad

Norma
/ Standard

EN 172

  V7300

Artykuł E4008

Soczewki
/ Lens

żółte
amber

Opis
/ Description

okulary ochronne, nylonowe zauszniki, 
antypoślizgowe końce zauszników, poliwęgla-
nowe soczewki, niezaparowujące, odporne na 
zarysowania, antypoślizgowy mostek nosowy
safety glasses, nylon temple, anti-skid end 
of the temple, polycarbonate lens, anti-fog, 
anti-scratching, anti-skid nose-pad

Norma
/ Standard

EN 170
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Ochrona oczu
/ Eye protection

  V6000

Artykuł E4022

Soczewki
/ Lens

bezbarwne
clear

Opis
/ Description

okulary ochronne, nylonowe 
zauszniki, regulowana długość i kąt 
zauszników, poliwęglanowe soczew-
ki, niezaparowujące, odporne na 
zarysowania 
safety glasses, nylon temple, length 
and angle adjust, polycarbonate 
lens, anti-fog, anti-scratching

Norma
/ Standard

EN 170

  V5000

Artykuł E4014

Soczewki
/ Lens

bezbarwne
clear

Opis
/ Description

nylonowa ramka, nylonowe zausz-
niki, regulowana długość i kąt zausz-
ników, poliwęglanowe soczewki, 
niezaparowujące, odporne na 
zarysowania 
safety glasses, nylon frame, nylon 
temple, length and angle adjust, 
polycarbonate lens, anti-fog, anti-
scratching

Norma
/ Standard

EN 170

  V11-000

Artykuł E4023

Soczewki
/ Lens

bezbarwne
clear

Opis
/ Description

okulary ochronne, nylonowe 
zauszniki, regulowana długość i kąt 
zauszników, poliwęglanowe soczew-
ki, niezaparowujące, odporne na 
zarysowania 
safety glasses, nylon temple, length 
and angle adjust, polycarbonate 
lens, anti-fog, anti-scratching

Norma
/ Standard

EN 170
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Ochrona oczu
/ Eye protection

  M2000

Artykuł E4025

Soczewki
/ Lens

bezbarwne
clear

Opis
/ Description

okulary ochronne, poliwęglanowe zauszniki, 
poliwęglanowe soczewki, niezaparowujące, 
odporne na zarysowania, wewnętrzne krawę-
dzie soczewek są pokryte miękką EVA pianą
safety glasses, polycarbonate temple, polycar-
bonate lens, anti-fog, anti-scratching, inner 
border parts of the lens are covered by soft 
EVA foam

Norma
/ Standard

EN 170

  M1000

Artykuł E4016

Soczewki
/ Lens

bezbarwne
clear

Opis
/ Description

okulary ochronne, nylonowe 
zauszniki, regulowana długość i kąt 
zauszników, poliwęglanowe soczew-
ki, niezaparowujące, odporne na 
zarysowania, antypoślizgowy mostek 
nosowy
safety glasses, nylon temple, length 
and angle adjust, polycarbonate 
lens, anti-fog, anti-scratching, anti-
skid nose-pad

Norma
/ Standard

EN 170

  M1100

Artykuł E4017

Soczewki
/ Lens

przydymione
smoke

Opis
/ Description

okulary ochronne, nylonowe zauszniki, 
regulowana długość i kąt zauszników, po-
liwęglanowe soczewki, niezaparowujące 
, odporne na zarysowania, antypoślizgo-
wy mostek nosowy
safety glasses, nylon temple, length and 
angle adjust, polycarbonate lens, anti-
fog, anti-scratching, anti-skid nose-pad

Norma
/ Standard

EN 172
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Ochrona oczu
/ Eye protection

  G3011

Artykuł E4018

Soczewki
/ Lens

bezbarwne
clear

Opis
/ Description

okulary ochronne, ramka z miękkie-
go PVC, poliwęglanowe soczewki
safety goggles, soft PVC frame, 
polycarbonate lens

Norma
/ Standard

EN 166

  G2011

Artykuł E4015

Soczewki
/ Lens

bezbarwne
clear

Opis
/ Description

okulary ochronne, ramka z miękkie-
go PVC, 4 wentylacje przeciw wnik-
nięciu pyłu i rozpryskowi chemicz-
nemu, poliwęglanowe soczewki   
safety goggles, soft PVC  frame,  4 
ventilations against entry of dust 
and chemical splashes, polycarbo-
nate lens

Norma
/ Standard

EN 166

  G1000

Artykuł E4024

Soczewki
/ Lens

bezbarwne
clear

Opis
/ Description

okulary ochronne, ramka z miękkiego 
PVC, poliwęglanowe soczewki, nieza-
parowujące, odporne na zarysowania
safety goggles, soft PVC frame, 
polycarbonate lens, anti-fog, anti-
scratching

Norma
/ Standard

EN 166
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Ochrona oczu
/ Eye protection

  ASTRILUX

Artykuł  E1030  E1031

Soczewki
/ Lens

bezbarwne, nie-
zaparowujące
clear, anti-fog

przydymione, 
niezaparowujące
smoke, anti-fog

Opis
/ Description

okulary ochronne, nylonowa ram-
ka, regulowana długość zauszników, 
poliwęglanowe soczewki, odporne na 
zarysowania, grubość 2,2 mm
safety glasses, nylon frame, length 
adjust, polycarbonate lens, anti-
scratching, thickness 2,2 mm

Norma
/ Standard

EN 170 EN 172

  MIRALUX

Artykuł  E1091  E1090

Soczewki
/ Lens

bezbarwne, 
twarda powłoka
clear, hard 
coated

przydymione, 
twarda powłoka
smoke, hard 
coated

Opis
/ Description

okulary ochronne, nylonowa ramka, 
antypoślizgowy mostek nosowy, regulo-
wana długość i kąt zauszników, poliwę-
glanowe soczewki, grubość 2,2 mm
safety glasses, nylon frame, anti-skid 
nose-pad, angle and length adjust, 
polycarbonate lens, thickness 2,2 mm

Norma
/ Standard

EN 170 EN 172
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Ochrona oczu
/ Eye protection

  SOFTILUX

Artykuł  E1095  E1092

Soczewki
/ Lens

bezbarwne, 
twarda powłoka
clear, hard 
coated

przydymione, 
twarda powłoka
smoke, hard 
coated

Opis
/ Description

okulary ochronne, poliwęglanowe 
zauszniki, poliwęglanowe soczewki, 
grubość 2,4 mm 
safety glasses, polycarbonate temple, 
polycarbonate lens, thickness 2,4 mm

Norma
/ Standard

EN 170 EN 172

  PARALUX

Artykuł E1165

Soczewki
/ Lens

bezbarwne, niezaparowujące
clear, anti-fog

Opis
/ Description

okulary ochronne, nylonowe zauszniki, 
bardzo dobrze przylegające do twarzy, 
regulowana długość i kąt zauszników, 
poliwęglanowe soczewki, 
grubość 2,2 mm
safety glasses, nylon temple, very close 
to your face, length  and angle adjust, 
polycarbonate lens, thickness 2,2 mm

Norma
/ Standard

EN 170
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Ochrona oczu
/ Eye protection

  VRILUX

Artykuł  E1176  E1028  E1177  E1029  E1178

Soczewki
/ Lens

bezbarwne, 
twarda powłoka
clear, hard 
coated

bezbarwne, nie-
zaparowujące
clear, anti-fog

przydymione, 
twarda powłoka
smoke, hard 
coated

żółte, twarda 
powłoka
amber, hard 
coated

niebieskie, 
lustrzane
blue, mirror

Opis
/ Description

okulary ochronne, nylonowe zauszniki, regulowana długość i kąt zauszników, poliwęglanowe soczewki, 
grubość 2,4 mm
safety glasses, nylon temple, angle and length adjust, polycarbonate lens, thickness 2,4 mm

Norma
/ Standard

EN 170 EN 170 EN 172 EN 170 EN 172

Na zamówienie
To order
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Ochrona oczu
/ Eye protection

  SABLUX

Artykuł E1045

Soczewki
/ Lens

bezbarwne, twarda powłoka
clear, hard coated

Opis
/ Description

okulary ochronne, nylonowe 
zauszniki, regulowana długość 
zauszników, poliwęglanowe 
soczewki, grubość 2,2 mm
safety glasses, nylon temple, 
length adjust, polycarbonate 
lens, thickness 2,2 mm

Norma
/ Standard

EN 170

  FIXLUX

Artykuł E1034

Soczewki
/ Lens

bezbarwne, twarda powłoka
clear, hard coated

Opis
/ Description

okulary ochronne, nylonowe ramki, 
antypoślizgowy mostek nosowy, regulo-
wana długość zauszników, poliwęglano-
we soczewki, grubość 2,4 mm
safety glasses, nylon frame, anti-skid 
nose-pad, length adjust, polycarbonate 
lens, thickness 2,4 mm

Norma
/ Standard

EN 170

  RAMKA NA OKULARY KOREKCYJNE

Artykuł E1175

Opis
/ Description

ramka na okulary korekcyjne, Grilamid® TR 90 przeźroczysty termo-
plastyczny poliamid, bardzo lekkie i wytrzymałe, miękki antypoślizgo-
wy mostek nosowy z PVC, odpowiednie dla typu FIXLUX
adaptor for corrective lenses Grilamid® TR 90 transparent
thermoplastic polyamide, ultra light and very resistant, soft
anti-skid nose pad in PVC, suitable for FIXLUX
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Ochrona oczu
/ Eye protection

  VRILUX na okulary korekcyjne

Artykuł E1180

Soczewki
/ Lens

bezbarwne, twarda powłoka
clear, hard coated

Opis
/ Description

okulary ochronne, nylonowe zauszniki, 
regulowana długość i kąt zauszników, 
poliwęglanowe soczewki, grubość 
2,4 mm
safety glasses, nylon temple, angle and 
length adjust,  polycarbonate lens, 
thickness 2,4 mm

Norma
/ Standard

EN 170

  CHIMILUX

Artykuł  E3043

Soczewki
/ Lens

bezbarwne, niezaparowujące
clear, anti-fog

Opis
/ Description

okulary ochronne, ramka z PVC, 
4 wentylacje przeciw wejściu pyłu 
i rozpryskowi chemicznemu, bezbarw-
ne poliwęglanowe soczewki
safety goggles, PVC rame, 4 ventilati-
ons against entry of dust and chemical 
splashes, clear polycarbonate lens

Norma
/ Standard

EN 170
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Ochrona oczu
/ Eye protection

  REVLUX 60821

Artykuł E2006

Soczewki
/ Lens

bezbarwne, spawalnicze nr 5, bardzo 
wytrzymałe
clear, welding 5, reinforced solidity

Opis
/ Description

okulary ochronne, ramka z PVC, szkło 
wspierane czarnym tworzywem ABS, 
pośrednia wentylacja, soczewki protan 5
safety glasses, PVC frame, glass support 
in black ABS, indirect ventilation, prota-
ne 5 lens

Norma
/ Standard

EN 169, 170

  Szybki wymienne

Artykuł  E3003  E3012

Soczewki
/ Lens

bezbarwne 
spawalnicze szybki 
wymienne 
clear spare welding 
lenses

barwione spawal-
nicze szybki 
wymienne 
coloured spare 
welding lenses

Norma
/ Standard

EN 166 EN 169
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Ochrona oczu
/ Eye protection

  SKYPER 9195.265, 9195.078

Artykuł  E1079  E2036

Soczewki
/ Lens

bezbarwne, nie-
zaparowujące, 
szybki wymien-
ne 9195.255, 
UV 2 - 1.2
clear, anti-fog,  
reserve lens 
9195.255, UV 
2 - 1.2

brązowe, 
szybki wymienne 
9195.118, UV 
5 - 2.5
brown, 
reserve lens 
9195.118, UV 
2 - 1.2

Opis
/ Description

okulary ochronne, ramka poliamidowa, 
regulowana długość i kąt zauszników, 
poliwęglanowe soczewki, wymienialne, 
powleczone optidur NC 
safety glasses, polyamide frame, angle 
and length adjust temple, polycarbona-
te lens, exchangeable, optidur NC layer

Norma
/ Standard

EN 170 EN 172

  ULTRAVISION 9301.714

Artykuł E1106

Soczewki
/ Lens

bezbarwne, niezaparowujące, szybki 
wymienne 9300.517, UV 2 - 1.2
clear, anti-fog, reserve lens 
9300.517, UV 2 - 1.2

Opis
/ Description

gogle ochronne, octanowa szybka, 
optidur 4C PLUS powłoka
safety goggles, acetate lens, optidur 4C 
PLUS layer

Norma
/ Standard

EN 170
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Ochrona oczu
/ Eye protection

  VISITOR 9161.305

Artykuł E1088

Soczewki
/ Lens

bezbarwne, niezaparowujące, 
UV 2 - 1.2
clear, anti-fog, UV 2 - 1.2

Opis
/ Description

okulary ochronne, regulowana 
długość zauszników, poliwęgla-
nowe soczewki, optidur 4C PLUS 
powłoka
safety glasses, length adjust tem-
ples, polycarbonate lens, optidur 
4C PLUS layer

Norma
/ Standard

EN 170

  9405.714

Artykuł E1075

Soczewki
/ Lens

bezbarwne, szybki wymienne 
9400.517, UV 2 - 1.2
clear, reserve lens 9400.517, UV 
2 - 1.2

Opis
/ Description

gogle ochronne, octanowa szybka
safety goggles, acetate lens

Norma
/ Standard

EN 170
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Ochrona oczu
/ Eye protection

  SKYLITE 9175.265

Artykuł E1096

Soczewki
/ Lens

bezbarwne, UV 2 - 1.2
clear, UV 2 - 1.2

Opis
/ Description

okulary ochronne, poliwęgla-
nowe soczewki, przeciwpyłowa 
ramka
safety glasses, polycarbonate 
lens, dustproof frame

Norma
/ Standard

EN 170

  9162.041

Artykuł E1067

Soczewki
/ Lens

zielone, stopień ochrony 3
green, protection level 3

Opis
/ Description

okulary ochronne, poliwęgla-
nowe soczewki, infradur plus 
UV powłoka
safety glasses, polycarbonate 
lens, infradur plus UV layer

Norma
/ Standard

EN 169
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Ochrona oczu
/ Eye protection

  ASTROFLEX 9163.265

Artykuł E1207/1

Soczewki
/ Lens

bezbarwne, niezaparowujące, 
szybki wymienne 9163.255
clear, anti-fog, 
reserve lens 9163.255

Opis
/ Description

okulary ochronne, poliwęglanowe so-
czewki, powleczone supravision HC - AF
safety glasses, polycarbonate lens,  
supravision HC - AF  layer

Norma
/ Standard

EN 170

  I-VO 9160.265, 9160.068

Artykuł  E1230  E1163

Soczewki
/ Lens

bezbarwne, nie-
zaparowujące, 
szybki wymien-
ne 9160.255, 
UV 2 - 1.2
clear, anti-fog, 
reserve lens : 
9160.255, 
UV 2 - 1.2

brązowe, 
przeciwsło-
neczny filtr, 
szybki wymienne 
9160.118, 
UV 5 – 2.5
 brown, solar 
filter, reserve 
lens 9160.118, 
UV 5 - 2.5

Opis
/ Description

okulary ochronne, poliwęglanowe so-
czewki, supravision HC - AF powłoka
safety glasses, polycarbonate lens,  
supravision HC - AF  layer

Norma
/ Standard

EN 170 EN 172
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Ochrona oczu
/ Eye protection

  ASTROSPEC 9168.065

Artykuł E1113

Soczewki
/ Lens

bezbarwne, szybki wymienne 
9168.055, UV 2 - 1.2
clear, reserve lens 9168.055, 
UV 2 - 1.2

Opis
/ Description

okulary ochronne, poliwęglanowe 
soczewki, optidur 4C PLUS powłoka
safety glasses, polycarbonate lens,  
optidur 4C PLUS layer

Norma
/ Standard

EN 170

  9180.015

Artykuł E1160

Soczewki
/ Lens

bezbarwne, szybki wymienne 
9180.055, 
UV 2 - 1.2
clear, reserve lens 9180.055, 
UV 2 - 1.2

Opis
/ Description

okulary ochronne, poliwęglanowe 
soczewki, optidur NC powłoka
safety glasses, polycarbonate lens,  
optidur NC layer

Norma
/ Standard

EN 170
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Ochrona oczu
/ Eye protection

  SKYLITE 9174.065

Artykuł E1119

Soczewki
/ Lens

bezbarwne, UV 2 - 1.2
clear, UV 2 - 1.2

Opis
/ Description

okulary ochronne, poliwęglanowe 
soczewki, ultradura powłoka
safety glasses, polycarbonate lens, 
ultradura layer

Norma
/ Standard

EN 170

  ULTRASONIC 9302.245

Artykuł E1153

Soczewki
/ Lens

bezbarwne, niezaparowujące, UV 
2 - 1.2
clear, anti-fog, UV 2 - 1.2

Opis
/ Description

okulary ochronne, poliwęglanowe so-
czewki, supravision HC-AF powłoka
safety goggles, polycarbonate lens, 
supravision HC-AF layer

Norma
/ Standard

EN 170
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Ochrona oczu
/ Eye protection

  2720, 2721, 2722

Artykuł  E1159  E3030/1  E3030/2

Soczewki
/ Lens

bezbarwne
clear

przydymione
smoke

żółte
amber

Opis
/ Description

okulary ochronne, poliwęglanowe zauszniki, poliwę-
glanowe soczewki
safety glasses, polycarbonate temple, polycarbonate 
lens 

Norma
/ Standard

EN 170 EN 172 EN 170

  2740, 2741, 2742

Artykuł  E3060  E3061  E3068

Soczewki
/ Lens

bezbarwne
clear

przydymione
smoke

żółte
amber

Opis
/ Description

okulary ochronne, regulowana długość i kąt zauszni-
ków, poliwęglanowe soczewki
safety glasses, angle and length adjust temple, poly-
carbonate lens

Norma
/ Standard

EN 170 EN 172 EN 170
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Ochrona oczu
/ Eye protection

  2800, 2802, 2805

Artykuł  E3062  E3063  E3064

Soczewki
/ Lens

bezbarwne
clear

żółte
amber

IR5 spawalnicze
IR5 welding

Opis
/ Description

okulary ochronne, regulowana długość i kąt zausz-
ników, poliwęglanowe soczewki, zaprojektowane do 
noszenia na okularach korekcyjnych
safety glasses, angle and length adjust temple, poly-
carbonate lens, designed for wearing on corrective 
eye-glasses

Norma
/ Standard

EN 170 EN 170 EN 169

  2810

Artykuł E3065

Soczewki
/ Lens

bezbarwne
clear

Opis
/ Description

okulary ochronne, poliwęglanowe 
zauszniki, poliwęglanowe soczew-
ki, bardzo lekkie i płaskie okulary, 
21 g
safety glasses, polycarbonate temp-
le, polycarbonate lens, very light 
and flat glasses, 21 g

Norma
/ Standard

EN 170
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Ochrona oczu
/ Eye protection

  2840, 2841, 2842, 2844, 2845, 2846

Artykuł  E3067  E3049  E3051  E3055  E3056  E3048

Soczewki
/ Lens

bezbarwne
clear

przydymione
smoke

żółte
amber

jasne lustrzane
lt. mirror

IR5 spawalnicze
IR5 welding

czerwono-poma-
rańczowe
red-orange

Opis
/ Description

okulary ochronne, regulowana długość i kąt zauszników, poliwęglanowe soczewki
safety glasses, angle and length adjust temple, polycarbonate lens

Norma
/ Standard

EN 170 EN 172 EN 170 EN 170 EN 169 EN 170
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Ochrona oczu
/ Eye protection

  2820, 2821, 2822

Artykuł  E3066  E3053  E3054

Soczewki
/ Lens

bezbarwne
clear

przydymione
smoke

żółte
amber

Opis
/ Description

nylonowe zauszniki, regulowany kąt zauszników, 
poliwęglanowe soczewki, niezaparowujące, odporne 
na zarysowania
safety glasses, nylon temple, angle adjust temple, 
polycarbonate lens, anti-fog, anti-scratching

Norma
/ Standard

EN 170 EN 172 EN 170

  2890, 2890A

Artykuł  E3069  E3070

Soczewki
/ Lens

bezbarwny poliwę-
glan
clear polycarbonate

bezbarwny 
octan
clear acetat

Opis
/ Description

gogle ochronne, ochrona przed kro-
plami cieczami, chemikaliami i dużymi 
cząstkami
safety goggles, protection against liquid 
droplets, chemicals and large dust 
particles

Norma
/ Standard

EN 170 EN 170

Na zamówienie
To order
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Ochrona oczu
/ Eye protection

  SZNUREK

Artykuł E61003

Opis
/ Description

miękki nylon
soft nylon

  ŚCIERECZKA

Artykuł E61400

Opis
/ Description

ściereczka do czyszczenia okularów, 
30 x 18 cm
cleansing clout for spectacle, 30 x 
18 cm

  TOREBKA NA OKULARY

Artykuł E61401

Opis
/ Description

torebka na okulary, miękka, czarna, 
20 x 10 cm
bag for spectacle, soft, black, 
20 x 10 cm

  ETUI NA OKULARY

Artykuł E61402

Opis
/ Description

etui na okulary, wzmocnione, możli-
wość zakładania na pasek
spectacle case, half-rigid, suitable 
on belt
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Ochrona oczu
/ Eye protection

  PRZYŁBICA SAMOŚCIEMNIAJĄCA

Artykuł E1097

Opis
/ Description

samościemniająca przyłbica spawal-
nicza zasilana przez ogniwa solarne, 
spełnia wymagania norm EN 379, EN 
169 a EN 175
solar powered auto-darkening
welding helmet conform to EN 379, 
EN 169 and EN 175

  Parametry techniczne
Liczba zaciemnień przy 
niespawaniu: Din 5#

Liczba zaciemnień przy 
spawaniu: Din 9-13# (płynna regulacja)

Czas reakcji: <0,1 ms (przy temperaturze pokojowej)

Czas powrotu: 0,5 s

Baterie:
dwie AAA alkaliczne baterie a jedno 
ogniwo solarne, (min. okres trwałości: 
1000 godzin spawalniczych)

Temperatura pracy: -5°C do +55°C

Szybka: 90 X 40 mm

Przepuszczalność promieni-
owania UV:

313 nm<,00006%
365 nm<0,0000756%

Przepuszczalność promieni-
owania IR:

780-1300 nm<0,003%
1300-2000 nm<0,009%

Waga: 570 g

  Technical parameters
Shade Number in Light 
State: Din 5#

Shade Number in Dark 
States: Din 9-13# (stepless regulation)

Response Time: <0,1 ms (at room temperature)

Return Time: 0,5 s

Battery:
two AAA alkaline ones & solar cells
(min. lifetime : 1000 welding hours)

Working Temperature: from -5°C to +55°C

View Area: 90 X 40 mm

UV Transmittance: 313 nm<,00006%
365 nm<0,0000756%

IR Transmittance: 780-1300 nm<0,003%
1300-2000 nm<0,009%

Weight: 570 g
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Ochrona oczu
/ Eye protection

  PRZYŁBICA SPAWALNICZA

Artykuł E1205

Opis
/ Description

przyłbica spawalnicza, 
plastikowa
welding helmet, plastic

  KRZYŻ DO PRZYŁBICY

Artykuł E3005

Opis
/ Description

zapasowy krzyż do przyłbicy 
spawalniczej
reserve cross into welding 
mask

  TARCZA SPAWALNICZA

Artykuł E1050

Opis
/ Description

tarcza spawalnicza do ręki, 
miękka, czarna
welding shield to the hand, 
soft, black

  SZYBKI WYMIENNE DO PRZYŁBIC SPAWALNICZYCH

Artykuł E3008 - ciemne dark
E3006 - bezbarwne clear

Liczba
/ Number

7,8,9,10,11,12,13,14,15

Opis
/ Description

szybka wymienna do przyłbicy 
spawalniczej, rozmiar 
110 x 90 bezbarwna, ciemna
reserve visor into the welding 
mask, size 110 x 90 clear, dark
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2-1.2 A285681 1 FT O

 

A285681 EN166 349 BT 

Ochrona oczu
/ Eye protection

WYMAGANIA OGÓLNE/GENERALS DEMANDS

 Wszystkie okulary muszą być zgodne z EN 166. Muszą być testowane przez akredytowane laboratorium. Kategoria ochrony określony 
przez badania laboratoryjne są wyznaczone na zausznikach i soczewkach okularów.
 All glasses must conform to EN 166. Must be approved by notified testing laboratory. Protection category proven by laboratory tests are 
marked on temples and lens of glasses.

EN 166   Specyfikacja (okulary, ochronne okulary, tarcza i okulary korekcyjne)
 Specification (glasses, safety glasses, shield and dioptric glasses)
EN 169  Filtry do spawania
 Filtres for welding
EN 170  Filtry przeciw promieniowaniu ultrafioletowymi
 Filtres against ultra-violet radiation
EN 171  Filtry przeciw promieniowaniu infraczerwonemu
 Filtres against infra-red radiation
EN 172  Filtry przeciwsłoneczne do zastosowań profesjonalnych
 Against-sun filtres for professional use
EN 379  Filtry do spawania z przełącznikiem transmisji oświetlenia lub z podwójną transmisją oświetlenia
 Filtres for welding with switch lighting transmission or double lighting transmission

OZNACZENIE SOCZEWEK/LENSES MARKING

rodzaj filtru/filter type

2 UV filtr/ultra-violet filter 

4 infraczerwony filtr/infra-red filter 

5 słoneczny filtr/solar filter

6 słoneczny filtr ze specyfikacją IR
/solar filter with IR specification

numer odcienia/shade number*

1.2 bezbarwny lub żółty/clear or amber 

2.5 brązowy lub szary/bronze or grey 

3.1 przydymiony/smoke

odporność mechaniczna/mechanical resistance

poziom uderzenia
/impact level

maksymalna szybkość m/s
/maximum energy of stroke

S
zwiększona wytrzy-
małość
/increased robustness

12

FT słabe uderzenie
/low energy impact 45

BT średnie uderzenie
/medium energy impact 120

AT silne uderzenie
/high energy impact 190

zalecany zakres stosowania (tylko dla gogli)
recomended field of use/(for goggles only)

3 krople cieczy
/liquid drops

4 wielkie cząsteczki pyłu (do 5 μm)
/big dust particles (till 5 µm)

5 gaz i delikatny pył (mniej niż 5 μm)
/gas and mild dust (less than 5 µm)

9

roztopiony metal i inne gorące ciała stałe (powin-
ny wytrzymać próbę uderzeniową)
/melted metal and other hot solid matters 
(should be able to pass hit test)

Piktogramy/Pictograms

regulowana długość zauszników/length adjust
stopniowa regulacja nastawienia długości zauszników zapewnia 
dopasowanie okularów do każdego kształtu głowy/gradual length 
adjust of temple provides glass conformation on each type of head

regulowany kąt zauszników/angle adjust
regulacja kąta nachylenia zauszników zapewnia dopasowanie 
okularów do każdej głowy/angle adjust of temple provides glass 
conformation on each type of head

odporne na zarysowania/anti-scratching
ochrona przeciw zarysowaniu przedłuża żywotność okularów
/anti-scratching protracts useful life of glasses

niezaparowujące/anti-fog
niezaparowujące się opracowanie zwiększają komfort noszenia/
anti-fog set up increase wearing comfort

OZNACZENIE ZAUSZNIKÓV/TEMPLE MARKING
*Jeśli filtr i odcień ma tylko jeden numer chodzi o soczewki spawalnicze:
If filtr and shade have only one number then it is welding lens: 
1,7 = IR1,7; 3 = IR3,0; 5 = IR5,0; 7 = IR7,0

rodzaj filtru/filter type

numer odcienia/shade number
numer importera/importer

klasa optyczna/optical class
1 – ciągłe noszenie
/permanent wearing

odporność mechaniczna
/mechanical resistance

symbol dla oryginalne soczewki lub zastępczej 
/symbol for original or spare lens

numer importera/producer
norma/standard

zalecany zakres stosowania
/recomended field of use

odporność mechaniczna
/mechanical resistance

_O
KU

LARY

181



_C
O

M
BI

N
ED

 
PR

O
TE

CT
IO

N
 



Zestawy ochronne
/ Combined protection

  Š-P 6

Artykuł D1019

Opis
/ Description

osłona twarzy 
z plexi szkła, 
ochrona oczu 
przed projekcją 
małych cząstek 
stałych, rozmiar 
90 x 250 mm
safety shield 
from plexiglass, 
protection of 
eyes against 
projection 
small solids, 
proportions 90 
x 250 mm

  Š-P 28

Artykuł D1021

Opis
/ Description

osłona twarzy 
z plexi szkła, 
ochrona oczu 
przed projekcją 
małych cząstek 
stałych, rozmiar 
220 x 290 mm
safety shield 
from plexiglass, 
protection of eyes 
against projecti-
on small solids, 
proportions 220 x 
290 mm

  Š-P 29

Artykuł D1022

Opis
/ Description

osłona twarzy z 
plexi szkła, ochro-
na oczu przed 
projekcją małych 
cząstek stałych, 
rozmiar 
330 x 290 mm
safety shield 
from plexiglass, 
protection of eyes 
against projecti-
on small solids, 
proportions 
330 x 290 mm

  60700

Artykuł D2007

Opis
/ Description

odporny na 
uderzenia uchwyt 
nagłowny, 3 
stopnie regulacji, 
pochłaniacz potu 
na czole, możli-
wość nałożenia 
siatkowej osłony 
twarzy 60721
impact-resistant 
brow protector 
with adjustable 
rack 3 tit-up positi-
ons, sweat-absor-
ber on forehead, 
to be used with 
steel ocular 60721

  60721

Artykuł D2005

Opis
/ Description

siatkowa osłona 
twarzy, zastosowanie 
w leśnictwie, 40 x 
19 cm
steel safety ocular for 
forestry, 40 x 19 cm
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Zestawy ochronne
/ Combined protection
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  D-1

Artykuł E4028

Opis
/ Description

odporny na uderzenia uchwyt na-
głowny, płynne nastawienie obwodu 
reguluje kółeczko obrotowe, po-
chłaniacz potu na czole, możliwość 
nałożenia osłony twarzy S-1, S-1D
impact-resistant brow protector on 
headgear, wheel ratchet, sweat-ab-
sorber on forehead, to be used with 
safety screen S-1, S-1D

Norma
/ Standard

 EN 166

  S-1

Artykuł E4026

Opis
/ Description

bezbarwna osłona twarzy, poliwęgla-
nowa, rozmiar 40 cm x 22 cm
clear safety screen, polycarbonate, 
proportions 40 cm x 22 cm

Norma
/ Standard

 EN 170

  S-1D

Artykuł E4027

Opis
/ Description

ciemna osłona twarzy, poliwęglano-
wa, rozmiar 40 cm x 22 cm
smoke safety screen, polycarbonate, 
proportions 40 cm x 22 cm

Norma
/ Standard

 EN 172

D-1 + S-1 D-1 + S-1D
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Zestawy ochronne
/ Combined protection
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  SH-1

Artykuł D1002

Opis
/ Description

wysoko komfortowy hełm z otworami wentylacyjny-
mi, płynne nastawienie obwodu reguluje kółeczko 
obrotowe, wygodna 6-punktowa więźba taśmowa, ta-
śmowy pochłaniacz potu, doskonała stabilność hełmu
safety helmet, special designed for ultimate comfort 
with ventilation, wheel ratchet, sweat band, 6 point 
webbing harness

Materiał
/ Material

ABS

Kolor
/ Colour

biały, czerwony, niebieski, pomarańczowy, zielony, 
żółty
white, red, blue, orange, green, yellow

Żywotność
/ Useful life

5 lat, odporność na temperatury od -20°C do +50°C
5 years, resistant to heat from -20°C to +50°C

Norma
/ Standard

 EN 397

  PŘÍSLUŠENSTVÍ K SH-1
Nazwa
/ Name Artykuł Opis

/ Description

D-2 E4029 uchwyt osłony twarzy z moco-
waniem na hełm
screen holder with fixation on 
helmet

S-1,
S-1D

E4026,
E4027

osłona twarzy zob. str. 198
safety screen, see page 198

H510P3E,
H520P3E, 
H540P3E

C1045, 
C3008, 
C3009

ochronnik słuchu z adapterem 
zob. str. 226, 227, 228
ear defenders with adaptor, 
see page 226, 227, 228

SH-1-2 D1224 podbródkowy pasek do hełmu 
SH-1
chin-strap for helmet SH-1

SH-1-3 D1225 czołowy paskowy pochłaniacz 
potu z PU pianki i bawełny, do 
hełmu SH-1
sweat band from PU foam and 
cotton for helmet SH-1

D-2

S-1,
S-1D

SH-1-2

H510P3E, 
H520P3E, 
H540P3E

SH-1-3
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Zestawy ochronne
/ Combined protection
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  R-5

Artykuł D1018

Opis
/ Description

hełm ochronny, temperatura pracy 
-10°C/+50°C, izolacja elektryczna do 440 V, 
łatwo regulowana wielkość
safety helmet, working temperature 
-10ºC/+50ºC, electrical insulation up to 440 V, 
easily adjustable size

Materiał
/ Material

polietylen
polyethylene

Kolor
/ Colour

biały, czerwony, niebieski, pomarańczowy, 
zielony, żółty
white, red, blue, orange, green, yellow

Żywotność
/ Useful life

4-5 lat
4-5 years

Norma
/ Standard

 EN 397

  AKCESORIA DO R-5
Nazwa
/ Name Artykuł Opis

/ Description

60706 D2001 adapter, może być przymoco-
wany na większość hełmów 
ochronnych, umożliwia noszenie 
uchwytu na osłonę twarzy 
adaptor, can be fixed on almost 
any standard safety helmets, 
allows to wear face shield holder

60707 D2003 uchwyt na osłonę twarzy, 3 po-
zycje, regulowana długość, pro-
sty adapter 60706 lub ochronnik 
słuchu 60750 są niezbędnym 
wyposażeniem hełmu 
face shield holder, 3 tip-up po-
sitions and length adjust, simple 
adaptors 60706 or ear-muffs 
60750 are necessary to fix it on 
a safety helmet

60750 D2006 ochronnik słuchu z adapterem, 
zob. str. 220
ear defenders with adaptor, see 
page 220

60721 D2005 siatkowa osłona twarzy, zastoso-
wanie w leśnictwie 40 x 19 cm
steel shield for forestry, 
40 x 19 cm

60706

60707

60750

60721
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  G2000

Artykuł D1226

Opis
/ Description

wysoko komfortowy hełm z otworami wenty-
lacyjnymi, płynna regulacja obwodu, wskaźnik 
sygnalizujący okres używania hełmu, czołowy 
paskowy pochłaniacz potu, doskonała stabil-
ność
very comfortable helmet with ventilation, smo-
oth setting of circumference, detector signals 
time for change the helmet, sweat band, great 
stability

Materiał
/ Material

plastik ABS stabilizowany przeciw promienio-
waniu ultrafioletowemu
plastic material ABS stabilized against UV radi-
ation influence

Kolor
/ Colour

szary, żółty, biały, pomarańczowy, czerwony, 
niebieski, zielony
grey, yellow, white, orange, red, blue, green

Żywotność
/ Useful life

3-5 lat
3-5 years

Norma
/ Standard

 EN 397

  G3000

Artykuł D1227

Opis
/ Description

wysoko komfortowy hełm z większą ilością 
otworów wentylacyjnych, płynna regulacja ob-
wodu, wskaźnik sygnalizujący okres używania 
hełmu, czołowy paskowy pochłaniacz potu, 
doskonała stabilność 
very comfortable helmet with more ventilati-
on, smooth setting of circumference, detector 
signals time for change the helmet, sweat 
band, great stability

Materiał
/ Material

plastik ABS stabilizowany przeciw promienio-
waniu ultrafioletowemu
plastic material ABS stabilized against UV radi-
ation influence

Kolor
/ Colour

szary, żółty, biały, pomarańczowy, czerwony, 
niebieski, zielony, fluorescencyjny
grey, yellow, white, orange, red, blue, green, 
fluorescent

Żywotność
/ Useful life

3-5 lat
3-5 years

Norma
/ Standard

 EN 397

Na zamówienie
To order

fluorescencyjny na zamówienie
fluorescent to order
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  AKCESORIA HEŁMÓW PELTOR™ 
Nazwa
/ Name Artykuł Opis

/ Description

GH1 D1229 podbródkowy pasek do hełmu G3000
chin strap for helmet G3000

GH2 D1228 podbródkowy pasek do hełmu G2000
chin strap for helmet G2000

HYG3 D1230 czołowy paskowy pochłaniacz potu
sweat band

V4A D1235 siatkowa osłona twarzy do ekstremalnie niekorzyst-
nych warunków pracy, wykonane ze stali, matowa
wire safety shield for extreme unfavourable work 
conditions, make from steel in dead design

V2A D1234 octanowa osłona twarzy na hełm, zob. str. 203
acetate shield for helmet, see page 203

GR3C D1231 ochrona przeciwdeszczowa
protection against rain

P3V/2 D1233 uchwyt osłony twarzy
protection shield holder

V6* D1232 okulary ochronne, zob. str. 203
safety glasses, see page 203

H510P3E,
H520P3E, 
H540P3E

C1045, 
C3008, 
C3009

ochronniki słuchu z adapterem, 
zob. str. 226, 227, 228
ear defenders with adaptor, see page 226, 227, 228

P3V/2

HYG3

V4A

GR3C

H510P3E,
H520P3E, 
H540P3E

V6*

GH1, GH2
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  V2A

Artykuł D1022

Opis
/ Description

bezbarwna osłona twarzy z celulo-
zowego octanu, wysoka odporność 
przed oddziaływaniem substancji 
chemicznych, dobre właściwości 
optyczne obustronna ochrona 
przeciw zaparowywaniu, zasięg 
temperatury od –40°C do +100°C
clear safety shield from cellulose 
acetate, high resistance against 
chemical material action, good 
optical quality and double-sided 
antifog, temperature range -40°C 
to + 100°C

Norma
/ Standard

 EN 166

  V6E, C, B

Artykuł D1232

Opis
/ Description

zintegrowane lekkie okulary z łatwym przy-
mocowaniem do hełmu ochronnego Peltor, 
możliwość elastycznego nastawienia
integrated light glasses with easy fixation on 
safety helmet  Peltor, possibility of flexible 
adjustment

Soczewki
/ Lens

V6E - bezbarwne/clear
V6C - żółte/amber
V6B - przydymione/smoke

Norma
/ Standard

 EN 166

Na zamówienie
To order

Na zamówienie
To order
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Ochrona dróg oddechowych
/ Respirators
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ASKY

  AP 311 FFP1

Artykuł F7007

Opis
/ Description

półmaska składana, włóknina filtracyjna z 
polipropylenu, działa na zasadzie elektro-
statyki, wewnętrzna i zewnętrzna warstwa z 
SMS tekstylia/polipropylenu, blaszka nosowa i 
podwójny pasek z naturalnej gumy zapewnia 
doskonałą szczelność, miękka pianka nosowa
respirator, filter media in melt-blown 
electrostatic polypropylene, outer and inner 
layers in polypropylene SMS, twin-strap from 
natural rubber, nose clip, foam nose cushion

Ochrona
/ Protection

4,5 x NPK/OEL 

Waga
/ Weight

9 g 

Norma
/ Standard

EN 149

  AP 321 FFP1

Artykuł F7006

Opis
/ Description

półmaska składana z zaworem wydechowym, 
włóknina filtracyjna z polipropylenu, działa 
na zasadzie elektrostatyki, zewnętrzna i 
wewnętrzna warstwa z SMS tekstylia/polipro-
pylenu blaszka nosowa i podwójny pasek z 
naturalnej gumy zapewnia  doskonałą szczel-
ność, miękka pianka nosowa
respirator with valve, filter media in melt-
blown electrostatic polypropylene, outer and 
inner layers in polypropylene SMS, twin-strap 
from natural rubber, nose clip, foam nose 
cushion

Ochrona
/ Protection

4,5 x NPK/OEL 

Waga
/ Weight

14 g 

Norma
/ Standard

EN 149
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  AP 312 FFP2

Artykuł F7009

Opis
/ Description

półmaska składana,włóknina filtracyjna z 
polipropylenu, działa na zasadzie elektro-
statyki, wewnętrzna i zewnętrzna warstwa z 
SMS tekstylia/polipropylenu, blaszka nosowa i 
podwójny pasek z naturalnej gumy zapewnia 
doskonałą szczelność, miękka pianka nosowa
respirator, filter media in melt-blown 
electrostatic polypropylene, outer and inner 
layers in polypropylene SMS, twin-strap from 
natural rubber, nose clip, foam nose cushion

Ochrona
/ Protection

12 x NPK/OEL 

Waga
/ Weight

10 g 

Norma
/ Standard

EN 149

  AP 322 FFP2

Artykuł F7008

Opis
/ Description

półmaska składana z zaworem wydecho-
wym, włóknina filtracyjna z polipropylenu, 
działa na zasadzie elektrostatyki,zewnętrzna 
i wewnętrzna warstwa z SMS tekstylia/poli-
propylenu blaszka nosowa i podwójny pasek z 
naturalnej gumy zapewnia  doskonałą szczel-
ność, miękka pianka nosowa
respirator with valve, filter media in melt-
blown electrostatic polypropylene, outer and 
inner layers in polypropylene SMS, twin-strap 
from natural rubber, nose clip, foam nose 
cushion

Ochrona
/ Protection

12 x NPK/OEL 

Waga
/ Weight

15 g 

Norma
/ Standard

EN 149
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  AP 521 FFP1

Artykuł F7004

Opis
/ Description

półmaska w kształcie muszli, z zaworem wyde-
chowym, włóknina filtracyjna z polipropylenu, 
działa na zasadzie elektrostatyki, zewnętrzna 
warstwa z SMS tekstylia/polipropylenu, we-
wnętrzna warstwa z poliestru, blaszka nosowa 
i podwójny pasek z naturalnej gumy zapewnia 
doskonałą szczelność, miękka pianka nosowa
respirator with valve, filter media in melt-
blown electrostatic polypropylene, outer layer 
in polypropylene SMS, inner layer in polyester, 
twin-strap from natural rubber, nose clip, 
foam nose cushion

Ochrona
/ Protection

4,5 x NPK/OEL 

Waga
/ Weight

13 g 

Norma
/ Standard

EN 149

  AP 522 FFP2

Artykuł F7005

Opis
/ Description

półmaska w kształcie muszli, z zaworem wyde-
chowym, włóknina filtracyjna z polipropylenu, 
działa na zasadzie elektrostatyki, zewnętrzna 
warstwa z SMS tekstylia/polipropylenu, we-
wnętrzna warstwa z poliestru, blaszka nosowa 
i podwójny pasek z naturalnej gumy zapewnia 
doskonałą szczelność, miękka pianka nosowa
respirator with valve, filter media in melt-
blown electrostatic polypropylene, outer layer 
in polypropylene SMS, inner layer in polyester, 
twin-strap from natural rubber, nose clip, 
foam nose cushion

Ochrona
/ Protection

12 x NPK/OEL 

Waga
/ Weight

14 g 

Norma
/ Standard

EN 149
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  AP 721 FFP1

Artykuł F7001

Opis
/ Description

składana trzyczęściowa półmaska z zawo-
rem wydechowym, włóknina filtracyjna z 
polipropylenu działa na zasadzie elektrosta-
tyki, zewnętrzna i wewnętrzna warstwa z 
SMS tekstylia/polipropylenu, blaszka nosowa i 
podwójny pasek z naturalnej gumy zapewnia 
doskonałą szczelność, miękka pianka nosowa
respirator with valve, filter media in melt-
blown electrostatic polypropylene, outer and 
inner layers in polypropylene SMS, twin-strap 
from natural rubber, nose clip, foam nose 
cushion

Ochrona
/ Protection

4,5 x NPK/OEL 

Waga
/ Weight

14 g 

Norma
/ Standard

EN 149

  AP 722 FFP2

Artykuł F7002

Opis
/ Description

składana trzyczęściowa półmaska z zawo-
rem wydechowym, włóknina filtracyjna z 
polipropylenu działa na zasadzie elektrosta-
tyki, zewnętrzna i wewnętrzna warstwa z 
SMS tekstylia/polipropylenu, blaszka nosowa i 
podwójny pasek z naturalnej gumy zapewnia 
doskonałą szczelność, miękka pianka nosowa
respirator with valve, filter media in melt-
blown electrostatic polypropylene, outer and 
inner layers in polypropylene SMS, twin-strap 
from natural rubber, nose clip, foam nose 
cushion

Ochrona
/ Protection

12 x NPK/OEL 

Waga
/ Weight

15 g 

Norma
/ Standard

EN 149
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  AP 723 FFP3

Artykuł F7003

Opis
/ Description

składana trzyczęściowa półmaska z zawo-
rem wydechowym, włóknina filtracyjna z 
polipropylenu działa na zasadzie elektrosta-
tyki, zewnętrzna i wewnętrzna warstwa z 
SMS tekstylia/polipropylenu, blaszka nosowa i 
podwójny pasek z naturalnej gumy zapewnia 
doskonałą szczelność, miękka pianka nosowa
respirator with valve, filter media in melt-
blown electrostatic polypropylene, outer and 
inner layers in polypropylene SMS, twin-strap 
from natural rubber, nose clip, foam nose 
cushion

Ochrona
/ Protection

50 x NPK/OEL 

Waga
/ Weight

15 g 

Norma
/ Standard

EN 149

  AP 522 C

Artykuł F7010

Opis
/ Description

półmaska w kształcie muszli z zaworem wy-
dechowym, filtr węglowy przeciw parą orga-
nicznym, włóknina filtracyjna z polipropylenu 
działa na zasadzie elektrostatyki, zewnętrzna 
warstwa z SMS tekstylia/polipropylenu, we-
wnętrzna warstwa z poliestru, blaszka nosowa 
i podwójny pasek z naturalnej gumy zapewnia 
doskonałą szczelność, miękka pianka nosowa
respirator with valve, carbon prefilter against 
organic vapours, filter media in melt-blown 
electrostatic polypropylene, outer layer in 
polypropylene SMS, inner layer in polyester, 
twin-strap from natural rubber, nose clip, 
foam nose cushion

Ochrona
/ Protection

12 x NPK/OEL 

Waga
/ Weight

15 g 

Norma
/ Standard

EN 149
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  23 236 FFP2 SL VO

Artykuł F1037

Opis
/ Description

formowana półmaska z zaworem wydechowym, filtr 
węglowy przeciw parą organicznym, włóknina filtracyjna 
z polipropylenu działa na zasadzie elektrostatyki, ze-
wnętrzna i wewnętrzna warstwa z SMS tekstylia/polipro-
pylenu, blaszka nosowa i podwójny regulowany pasek 
zapewnia doskonałą szczelność, miękka pianka nosowa
respirator with valve, carbon prefilter against orga-
nic vapours, filter media in melt-blown electrostatic 
polypropylene, outer and inner layers in polypropylene 
SMS, adjustable twin-strap, nose clip, foam nose cushion

Ochrona
/ Protection

12 x NPK/OEL 

Waga
/ Weight

36 g 

Norma
/ Standard

EN 149

  23 246 FFP2 SL VO-GA

Artykuł F1038

Opis
/ Description

formowana półmaska z zaworem wydechowym, filtr 
węglowy przeciw parą organicznym i gazom kwaśnym, 
włóknina filtracyjna z polipropylenu, działa na zasadzie 
elektrostatyki, zewnętrzna warstwa z SMS tekstylia/
polipropylenu, wewnętrzna warstwa z poliestru, blaszka 
nosowa a podwójny pasek z elastycznej gumy zapewnia 
doskonałą szczelność, miękka pianka nosowa
respirator with valve, carbon prefilter against organic va-
pours and acid gas, filter media in melt-blown electrosta-
tic polypropylene, outer layer in polypropylene SMS, 
inner layer in polyester, twin-strap from natural rubber, 
nose clip, foam nose cushion

Ochrona
/ Protection

12 x NPK/OEL 

Waga
/ Weight

18 g 

Norma
/ Standard

EN 149

196



Ochrona dróg oddechowych
/ Respirators

_M
ASKY

  9310, 9320

Artykuł F1024 F1026

Opis
/ Description

składana półmaska bez zaworu wydechowe-
go, ochrona przed delikatnym pyłem, ciekły-
mi aerozolami na bazie wody i oleju
folding filtration respirator without expirato-
ry valve, protection against fine dust, liquid 
aerosols on base water and oils

Ochrona
/ Protection

4 x NPK/OEL 12 x NPK/OEL

Norma
/ Standard

EN 149 EN 149 

  9312, 9322, 9332

Artykuł F1025 F1027 F1028

Opis
/ Description

składana półmaska z zaworem 
wydechowym, ochrona przed deli-
katnym pyłem, ciekłymi aerozolami 
na bazie wody i oleju
folding filtration respirator with ex-
piratory valve, protection against 
fine dust, liquid aerosols on base 
water and oils

składana półmaska z zaworem 
wydechowym, ochrona przed 
delikatnym pyłem, ciekłymi 
aerozolami na bazie wody i 
oleju i oparami metalowymi
folding filtration respirator 
without expiratory valve, 
protection against fine dust, 
liquid aerosols on base water 
and oils, metal exhalation

Ochrona
/ Protection

4 x NPK/OEL 12 x NPK/OEL 50 x NPK/OEL

Norma
/ Standard

EN 149 EN 149 EN 149

paski kolorystycznie rozróżniane
/twin-straps differentiated 
in colour

półmaski filtrujące przed cząstecz-
kami są kolorystycznie rozróżniane 
dla łatwiejszego rozpoznania 
poziomu ochrony
/filtration respirators against partic-
les are differentiated in colour, for 
easy resolution protection level

klasa ochrony P1/protection level P1

klasa ochrony P2/protection level P2

klasa ochrony P3/protection level P3
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Przewodnik dla wyboru właściwej maski ochronnej/handbook for selection right respirator

Wybierz właściwą ochronę/select right protection 

Czynność/activity Klasa ochrony
/protection level Ważne informacje/important informations

Piaskowanie/sanding 
Cięcie/cutting 
Wiercenie/boring

Rdza, cząstki metali, wypełniacz/blight, steel particles, gas  P1 
Beton, kamień/concrete, stone

 P1 
przy wysokiej koncentracji krzemu
/in high concentration of silicon  P2 

Cement, drewno, stal/cement, wood, steel  P2 
Lakiery/pokosty/antykorozyjne powłoki/varnishes/anticorrosive 
paints  P2 

przy obecności chromianu
/in present the chrome  P3 

Stal, nierdzewna stal/steel, rustfree steel  P3 
Powłoka przeciw sedymentacji/paint against sedimentation

 P3 
może być niezbędna specjalna półmaska filtrująca/can 
be urgent special filtration respirator

Natrysk oleju przy niskiej 
temperaturze
/oil spray in low temperature

 P2 

Spawanie/welding

Stal miękka, cynk (acetylenowo-tlenowe, MIG/MIK)/soft steel, zinc 
(oxy-acetylene welder, MIG/MIK)  P2 

3M 9928 lub 9925 na ochronę przed ozonem
/3M 9928 or 9925 for protection against ozone

Stal nierdzewna (elektrody)/rustfree steel (electrodes)
 P3 

3M 9928 lub 9925 na ochronę przed ozonem
/3M 9928 or 9925 for protection against ozone

Lutowanie/soldering process  P2 

Praca z azbestem/work with 
asbestos

Bardzo mała ilość/very low quantity  P2 

 P3 
Praca ze szkłem i włóknami 
mineralnymi/work with glass 
and mineral fibres

 P2 

Sortowanie odpadu/trash 
sorting  P3 

może być potrzebna półmaska chroniąca przed gazami 
i oparami
/can be need respirator protect against gases and fumes

Natrysk/splashing

Natrysk farb/colour spray
 P2 

może być potrzebna półmaska chroniąca przed gazami 
i oparami
/can be need respirator protect against gases and fumes

Pestycydy (rozpuszczalne we wodzie)/pesticides(instant in water)  P2 
Konserwacja techniczna (np. 
wymiana filtrów)
/technical maintenance(for 
example filter change)

 P3 

Alergia/allergy
Pył, sierść zwierzęca/fine dust, animal coat  P1 
Pył zbożowy/cereal dust  P2 

Kontakt z:/contact with:

Pleśń/grzyby/mould/mushrooms  P2 
Bakterie/microbes  P2 z gruźlicą/with tuberculosis     P3  

Spaliny / dymu z dieslowego silnika/exhaust gas, smoke from diesel 
motor  P2 

Ostrzeżenie/warning:

Te instrukcje są tylko wskazówkami. Nie powinny być stosowane jako jedyny sposób, przy wyborze respiratora. Szczegóły dotyczące funkcjonowania i ograniczeń są umieszczone 
na opakowaniu maski ochronnej i w instrukcji dla użytkownika. Przed użyciem każdej z tych masek musi użytkownik przeczytać i zrozumieć instrukcje dla każdego produktu . 
Muszą być zachowane odpowiednie przypisy państwowe. 
These instructions are just quide-post. Should be not use as single agent for repsiratory choice. Details concerning function and limitation are mentioned on respirator packing and 
in instructions for users. Before using each from this respirators must user read instructions for each product and understand it. Must be keep appropriate state legislation.

Limity aplikacyjne dla półmaski filtrującej z wymiennym filtrem
/application limits for filtration half mask with exchangeable filter

Faktor ochronny
/protective factor

NPK-P
Ważne informacje
/important informationspółmaska

/half mask
maska całotwarzowa

/face mask

Półmaska filtrująca przeciw cząstkom 
stałym FFP1
/filtration half mask against particles FFP1

 P1  

4 4 nie chroni przed cząsteczkami rakotwórczymi lub materiałem radioaktywnym ani przed sub-
stancjami biologicznymi z grupy ryzyka 2 i 3 przenoszonymi powietrzem oraz enzymami
/not protect against carcinogenic or radioactive material particles, not even against biologic 
material risk group 2. and 3. relaid by air and enzymes

Półmaska filtrująca przeciw cząstkom 
stałym FFP2
/filtration half mask against particles FFP2

 P2 

12 16 nie chroni przed cząsteczkami materiałów radioaktywnych ani przed substancjami biologicz-
nymi z grupy ryzyka 2 i 3 przenoszonymi powietrzem oraz enzymami
/not protect against radioactive material particles, not even against biologic material risk 
group 3. relaid by air and enzymes

Półmaska filtrująca przeciw cząstkom 
stałym FFP3
/filtration half mask against particles FFP3

 P3 

50 200

Maksymalne dopuszczalne stężenie w środowisku pracy
/the highest available concentration of work environment
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  PÓŁMASKA 4251, 4255 , 4277 

Artykuł F2003 F2004 F2005

Opis
/ Description

półmaska, skuteczna i wygodna ochrona przed gazem, parami i cząstkami stałymi, 2 duże pochła-
niacze węglowe dla osiągnięcia długiej żywotności i łatwości oddychania w kombinacji z filtrem 
chroniącym przed cząsteczkami, niskooporowy zawór wydechowy dla obniżenia akumulacji cie-
pła, regulowane paski nagłowia dla zapewnienia stabilnego i bezpiecznego przylegania do głowy
improved maintenance free half masks line 4000 Comfort Plus is distinguished with unique con-
ception, effectual and comfortable protection against gases, vapours and elements, 2 big carbon 
filters for long useful life and low breathing defy in combination with elements filter, low defy 
parabolic expiratory valve for reduction of heat accumulation, adjustable head straps for fixed 
security of adhesion on the head

Klasa ochrony FFA1P2D FFA2P3D FFABE1P3D

Ochrana
/ Protection

10x NPK-P (dla oparów 
organicznych), 12x NPK-P 
(dla aerozoli na bazie wody 
i nielotnych cieczy)
10 x NPK-P (for organic 
vapor)
12 x NPK-P (for aerosols on 
base of water and involative 
liquids)

10x NPK-P (dla oparów 
organicznych), 50x NPK-P 
(dla aerozoli na bazie wody 
i nielotnych cieczy)
10 x NPK-P (for organic 
vapor)
50 x NPK-P (for aerosols on 
base of water and involative 
liquids)

10x NPK-P (dla oparów 
organicznych, nieorganicz-
nych gazów kwaśnych), 50x 
NPK-P (dla aerozoli na bazie 
wody i nielotnych cieczy)
10 x NPK-P (for organic 
vapor, anorganic vapor and 
acid gas)
50 x NPK-P (for aerosols on 
base of water and involative 
liquids)

Norma
/ Standard

EN 405 EN 405 EN 405
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  PÓŁOMASKA 7502

Artykuł F2007/M

Opis
/ Description

półmaski serii 7500 są wykonane z silikonu eudermic, bagne-
towy zaczep systemu filtrów 3M dla bezpiecznego i zabez-
pieczonego mocowania, zawór wydechowy dla łatwiejszego 
oddychania oraz ograniczenia wzrostu temperatury i wilgotności 
wewnątrz półmaski, miękki silikonowy materiał zapewnia więk-
szą elastyczność i lżejszy kontakt z twarzą i głową, wykorzy-
stuje wszystkie istniejące filtry z serii 2000, 5000 i większość 
pochłaniaczy serii 6000, system pasków nagłownych i strzemion 
z możliwością opuszczania, zapewnia większą stabilność i 
mniejszy nacisk na nos
half masks line 7500 are constructed from eudermic silicon, 
bayonet fixative system of filter 3M for safe and assured filter 
fixation, expiratory valve  for easier breathing and reduction 
of accumulation of the heat and humidity, soft silicon material 
have higher elasticity and lighter contact with the face and 
head, uses all existing filters from lines 2000, 5000 and most of 
filters line 6000, system of head straps and stirrup with loseable 
ability provides bigger stability  and lower pressure on nose
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  PÓŁMASKA 6000, CAŁOTWARZOWA MASKA 6800

Artykuł
6100/S, 6200/M, 6300/L 
F2006/S , F2006/M, F2006/L

6800
F3001/M

Opis
/ Description

półmaska, całotwarzowa maska, zaprojektowana z dwoma filtrami obniża opór 
przy oddychaniu, zapewnia zrównoważone uszczelnienie niż maska z jednym 
ciężkim filtrem z przodu i również ulepsza pole widzenia, bagnetowy zaczep 
systemu filtrów 3M dla bezpiecznego i zabezpieczonego mocowania, miękka i 
lekka część twarzowa wykonana z silikonu elastomeric, wykorzystuje wszystkie 
istniejące filtry z serii 2000, 5000 i większość pochłaniaczy z serii 6000
half mask, face mask, design with 2 filters reduces defy during breathing, provi-
des more balanced sealing than mask with one heavy filter in the front part and 
improve field vision too, bayonet fixative system of filter 3M for safe and assured 
filter fixation, soft and lightweight elastomeric face part, make use of all existing 
filters line 2000, 5000 and most of filters line 6000

6100, 6200, 6300

6800
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  FILTRY PRZECIW CZĄSTKOM STAŁYM  3M™ SERII 2000

Artykuł Typ Stopień ochrony
/Level of protection Ochrona przed

F4009 2125 P2 cząstki ciekłe i stałe
sold and liquid particles

F4011 2135 P3 cząstki ciekłe i stałe
sold and liquid particles

  FILTRY PRZECIW CZĄSTKOM STAŁYM 3M™ ŘADY 5000

Artykuł Typ Stopień ochrony
/Level of protection Ochrona przed

w połączeniu z filtrami do ochrony przed gazami:
for combination with filters against gas:

F4006 5911 P1 cząstki ciekłe i stałe
sold and liquid particles

F4007 5925 P2 cząstki ciekłe i stałe
sold and liquid particles

F4008 5935 P3 cząstki ciekłe i stałe
sold and liquid particles

F5001 501 uchwyt filtru
filters holder

  FILTRY PRZECIW CZĄSTKOM STAŁYM 3M™ SERII 6000

Artykuł Typ
Stopień ochrony
/Level of prote-
ction

Ochrona przed

F4014 6051 A1 organiczne gazy i opary
organic gas and vapours

F4015 6054 K1 amoniak i jego pochodne
ammoniac and derivatives

F4016 6055 A2 organiczne gazy i opary
organic gases and vapours

F4017 6057 ABE1

organiczne, nieorganiczne oraz gazy i pary 
kwaśne
organic, anorganic and acidic gases and 
vapours

F4018 6059 ABEK1

organiczne, nieorganiczne i pary kwaśne, 
amoniak i jego pochodne
organic, anorganic and acidic gases, ammoniac 
and derivatives

F4019
6096

HgP3 rtęciowe opary i cząsteczki
mercurial vapours and particles

F4020
6098*

AXP3

pary organiczne (temp. wrzenia pod 65 °C) 
i cząsteczki
organic vapours (boil point under 65°C) and 
particles

F4021
6099*

ABEK2P3

pary organiczne, nieorganiczne i gazy kwaśne, 
amoniak i jego pochodne, cząsteczki
organic, anorganic and acid gas, ammoniac and 
derivatives, elements

* tylko dla masek całotwarzowych
Pochłaniacze serii  6000 są zgodne z europejskimi standardami
EN141, EN143, EN371 a EN372.
Filters line 6000 with conformity to European 
standards EN141, EN 143, EN 371, EN 372.

* only for full facial masks
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Wszystkie maski  3M™ serii 6000 i 7500 mogą być stoso-
wane z wieloma różnymi filtrami/pochłaniaczami Szybka/Ocular

Szerokie pole widzenia/Wide field vision

System mocujący i paski
/Fastening system and twin-straps
Regulowany system mocujący i paski 
dla optymalnego przylegania
/Adjustable fastening system and 
twin-straps for optimal adhesion

Maska/Respirator
Lekki, miękki hypoalergiczny mate-
riał zapewnia maksymalny komfort
/Light, soft hyperallergymaterial, 
provide maximal comfort

Cząsteczki/Particles

Cząsteczki/Particles

Kombinacje
/Combination

Gazy i pary
/Gases and fumes
Cząsteczki/Particles

Całotwarzowa maska serii 6000
/Face mask line 6000

Półmaska serii 7500
/Half mask line 7500

Półmaska serii 6000
/Half mask line 6000

2125
2135

501

5911
5925 
5935

6051
6054 
6055
6057
6059

501

5911
5925 
5935

603

6096
6098* 
6099** Tylko do stosowania z 

całotwarzowymi maskami
/Only for use with face masks

Wybierz odpowiedni poziom ochrony/Choose correct level of protection
typ pracy
/work specification

klasa ochrony
/degree of protection*

uwaga
/note

wytrawianie 
kwasem
/acid etching

rozpuszczalnik organiczny/dichlormetan
/organic solvent/dichlormethane AX jednostki z napędem i dopływem powietrza, w szczególnych przypadkach

/units with engine and air input, for particular cases

amoniakowy zmywacz farb
/ammonia based paint remover ABEK jednostki z napędem i dopływem powietrza, w szczególnych przypadkach 

/units with engine and air input, for particular cases

spawanie
/welding

poliuretanowa powłoka/polyurethane layr ABEP3

nierdzewna stal
/stainless steel ABEP3 jeśli elektroda uwalnia toksyczne substancje gazowe

/if the electrode releases toxic, gas matters

powlekanie/lay-
er application

lakier na bazie rozpuszczalnika/on dissolvent based 
lacquer A2

lakier na bazie wody (w tym pozostałości rozpuszczal-
nika)
/on dissolvent based water

A1

natrysk
/spraying

lakier na bazie rozpuszczalnika, syntetyczna żywica
/on dissolvent based lacquer/synthetic resin A2P2

izocyjaniany zawierające lakier 
/izocyanat containing lacquer A2P2 jednostki z napędem i dopływem powietrza, w szczególnych przypadkach

/units with engine and air input, for particular cases

pestycydy (organiczne/ulatniający się)
/pesticide(organic/nonpersistent) A2P2 maska całotwarzowa, w szczególnych przypadkach

/face mask for particular cases

klejenie
/glueing

kleje zawierające rozpuszczalnik
/glues containing dissolvent A1 A2P2 przy stosowaniu natryskowych klei 

/A2P2 for use of sprayed glues

manipulacja z
/manipulation 
with:

dwutlenek siarki/oxide sulphurous ABE 

kwas solny
/salt acid ABE całotwarzowa maska dla dodatkowej ochrony twarzy

/face mask for additional face protection

ciekły gnój/liquid dung ABEK

amoniak
/ammonium K całotwarzowa maska dla dodatkowej ochrony twarzy

/face mask for additional face protection

benzynowy/azotowy rozpuszczalnik/petrol/nitrogen 
diluent A2

magazynowanie towarów niebezpiecznych / transport
/stocking/transport of dangerous goods ABEKP3

*Limity stosowane dla masek do ochrony przed gazami i oparami/limits for use of mask against gases and exhales:

Półmaski powinny być stosowane do max. 10-krotnego NPK-P. Całotwarzowe maski powinny być stosowane do max.200-krotnego NPK-P. Filtry klasy 1 do 1 000 ml/m3 (0,1 
obj.%);filtry klasy 2 do 5 000 ml/m3 (0,5 obj.%), w zależności od tego, który limit jest osiągnięty pierwszy. AX- Filtr dla niskiej temp. wrzenia (związki organiczne o niskiej tem-
peraturze wrzenia pod 65°C). AX- Filtry powinny być nakładane tylko na całotwarzowe maski 3M. A1- a A2-Filtr do pary organiczne z temp. wrzenia nad 65°C.
Half mask should be used max. till 10x NPK-P. Full masks shoul dbe used max. till 200x NPK-P. Filters grade 1 up to 1 000 ml/m3 (0,1 size %); Filters grade 2 up to 5 000 ml/m3 
(0,1 size %). According to the limit which is achieved first. AX-filter for low boiling point (organical compounds with low boiling point under 65°C). AX-filter should be put on 3M 
full masks only. A1- and A2-filter for organical exhales with boiling point over 65°C.
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  BIP

Artykuł C1032 C1031

Opis
/ Descr.

wkładki prze-
ciwhałasowe 
EARLINE z 
poliuretanowej 
piany
foamed polyure-
thane EARLINE 
earplugs

wkładki prze-
ciwhałasowe 
EARLINE, mięk-
ka PU piana, ze 
sznurkiem
earplugs EARLI-
NE, soft polyu-
rentane foam, 
with cord

Opakowanie
/ Packing

pudełko, 200 
par w indy-
widualnych 
paczuszkach  
box with 200 
pairs in indivi-
dual bags

pudełko, 150 
par w indy-
widualnych 
paczuszkach 
box with 150 
pairs in indivi-
dual bags

SNR 36 dB 36 dB 

Norma
/ Standard

EN 352-2 EN 352-2

  SNR:36 dB     H:35     M:33     L:31

Hz Częstotliwość
Freqency 125 250 500 1000 2000 4000 8000

dB Średnia wartość tłumienia
Mean attenuation 35,6 35,8 38,8 37,4 38,7 46,9 44,4

dB Odchylenie standardowe
Standard deviation 6,2 7,0 6,3 6,0 5,0 4,8 5,2

Wartość poziomu tłu-
mienia
Effective protection

29,4 28,8 32,5 31,4 33,7 42,1 39,2

  BUP

Artykuł C1039

Opis
/ Descr.

formowane zatyczki przeciwhała-
sowe z 3 kryzami, żółty elastomer, 
ze sznurkiem, w żółtym zamykanym 
pojemniczku
reusable ear plugs, yellow elastomere, 
with removable cord

Opakowanie
/ Packing

100 sztuk 
100 pieces

SNR 30 dB 

Norma
/ Standard

EN 352-2

  SNR:30 dB     H:32     M:27     L:24

Hz Częstotliwość
Freqency 125 250 500 1000 2000 4000 8000

dB Średnia wartość tłumienia
Mean attenuation 29,5 28,2 29,3 33,4 35,0 39,3 45,4

dB Odchylenie standardowe
Standard deviation 5,2 6,5 6,1 6,6 3,1 5,9 6,1

Wartość poziomu tłu-
mienia
Effective protection

24,3 21,7 23,2 26,8 31,9 33,4 39,3
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  SNR:27 dB     H:33     M:24     L:15

Hz Częstotliwość
Freqency 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

dB Średnia wartość tłumienia
Mean attenuation 15,4 9,3 17,0 24,0 31,2 33,6 37,9 37

dB Odchylenie standardowe
Standard deviation 4,0 2,4 1,6 1,7 2,1 2,1 2,5 4,6

Wartość poziomu tłumienia
Effective protection 11,4 6,9 15,4 22,3 29,1 31,5 35,4 32,4

  MAX 200

Artykuł C2016

Opis
/ Descr.

czerwony ochronnik słuchu, muszla 
ABS, PVC poduszki, imitacja skóry, 3 
pozycje regulowania pałąkiem, 
waga 116 g
red ear defenders, ABS shells, PVC 
cushions with leather touch, extent 
headband, weight 116 g

SNR 27 dB 

Norma
/ Standard

EN 352-1

  MAX 60750

Artykuł D2006

Opis
/ Descr.

żółty ochronnik słuchu, z adapterem 
na hełm
yellow ear defenders with adaptor for 
helmet

SNR 23 dB 

Norma
/ Standard

EN 352-1

  SNR:23 dB     H:28     M:21     L:12

Hz Częstotliwość
Freqency 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

dB Średnia wartość tłumienia
Mean attenuation 14,3 11,3 16,1 25,8 33,1 34,8 32,7 31,0

dB Odchylenie standardowe
Standard deviation 5,7 5,2 6,4 4,6 6,1 4,5 5,5 5,7

Wartość poziomu tłumienia
Effective protection 8,6 6,1 9,7 21,2 27,0 30,3 27,2 25,5
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  SNR:25 dB     H:31     M:21     L:12

Hz Częstotliwość
Freqency 125 250 500 1000 2000 4000 8000

dB Średnia wartość tłumienia
Mean attenuation 8,8 14,7 23,8 23,8 33,4 35,1 33,4

dB Odchylenie standardowe
Standard deviation 3,3 2,5 2,8 2,1 2,7 2,1 4,1

Wartość poziomu tłumienia
Effective protection 5,5 12,2 21,0 21,7 30,7 33,0 29,3

  MAX 400

Artykuł C2017

Opis
/ Descr.

żółty ochronnik słuchu, muszle ABS, 
PVC poduszki, imitacja skóry, miękki 
pałąk, waga 178 g
yellow ear defenders, ABS shells, 
PVC cushions with leather touch, soft 
extend headband, weight 178 g

SNR 25 dB 

Norma
/ Standard

EN 352-1

  MAX 500

Artykuł C2018

Opis
/ Descr.

żółty ochronnik słuchu, muszle ABS, 
PVC poduszki, imitacja skóry, składany 
z możliwością regulowania pałąku, 
model kieszonkowy, waga 225 g
yellow ear defenders, ABS shells, PVC 
cushions with leather touch, foldable 
and extent headband, weight 255 g

SNR 30 dB 

Norma
/ Standard

EN 352-1

  SNR:30 dB     H:36     M:28     L:18

Hz Częstotliwość
Freqency 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

dB Średnia wartość tłumienia
Mean attenuation 16,9 12,8 20,7 30,5 39,6 36,6 38,4 38,2

dB Odchylenie standardowe
Standard deviation 4,2 2,2 2,7 2,0 2,4 1,9 3,1 2,3

Wartość poziomu tłumienia
Effective protection 12,7 10,6 18,0 28,5 37,2 34,7 35,3 35,9
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  EAR SOFT

Artykuł C1001

Artykuł 
EAR

ES-01-003

Opis
/ Descr.

wkładki przeciwha-
łasowe ze stożkową 
końcówką, miękka PU 
piana, mały nacisk na 
kanał słuchowy
earplugs, tapered  
design, soft polyuretha-
ne foam, low pressure 
inside the ear 

Norma
/ Standard

EN 352-2

  EAR CLASSIC

Artykuł C1003

Artykuł 
EAR

PP-01-002

Opis
/ Descr.

wkładki przeciwhała-
sowe, specjalna PVC 
pianka wolno rozprę-
żająca się umożliwia 
doskonałe przylgnięcie 
do kanału słuchowego, 
nie podrażnia skóry, 
zmywalne, łatwe i wy-
godne stosowanie
earplugs from special 
PVC foam, slow recove-
ry foam, hypoallergenic, 
washable material, easy
to use

Norma
/ Standard

EN 352-2

  EAR SOFT ZE SZNURKIEM

Artykuł C1002

Artykuł 
EAR

ES-01-005

Opis
/ Descr.

wkładki przeciwha-
łasowe z winylowym 
sznurkiem  
earplugs with vinyl cord

Norma
/ Standard

EN 352-2

  EAR PUSH INS

Artykuł C1009

Artykuł 
EAR

EX-01-021

Opis
/ Descr.

zatyczki przeciwhałasowe patentowana 
EARform pianka, plastikowy uchwytem 
dla łatwego i higienicznego stosowania, 
zmywalne
earplugs from patented EARform, foam 
with soft plastic holder, easy and hygienic 
to use, washable

Norma
/ Standard

EN 352-2
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  EAR EXPRESSS

Artykuł C1007

Artykuł 
EAR

EX-01-002

Opis
/ Descr.

zatyczki przeciwhała-
sowe w kształcie 
grzybka z plastikowym 
uchwytem dla łatwego i 
higienicznego stosowa-
nia, zmywalne
earplugs with soft 
plastic holder, easy 
and hygienic to use, 
washable

Norma
/ Standard

EN 352-2

  EAR EXPRESS SZNUREK

Artykuł C1008

Artykuł 
EAR

EX-01-001

Opis
/ Descr.

zatyczki przeciwhała-
sowe w kształcie 
grzybka z plastikowym 
uchwytem dla łatwego 
i higienicznego stoso-
wania, ze sznurkiem, 
zmywalne
earplugs with soft 
plastic holder, easy and 
hygienic to use, with 
cord, washable

Norma
/ Standard

EN 352-2

  EAR ULTRAFIT

Artykuł C1011

Artykuł 
EAR

UF-01-000

Opis
/ Descr.

formowane zatyczki 
przeciwhałasowe z 3 
kryzami, plastikowy 
uchwyt, zmywalne, 
łączący sznurek na 
szyje zmniejsza ryzyko 
straty w czasie gdy nie 
są używane
earplugs, articulated 
shape for optimum fit,
easy to use and wash, 
with cord

Norma
/ Standard

EN 352-2

  EAR BAND

Artykuł C1013

Artykuł 
EAR

 EB-01-000

Opis
/ Descr.

poduszkowe zatyczki prze-
ciwhałasowe, zamykają tylko 
zewnętrzny otwór kanału 
słuchowego, lekka i elastycz-
na plastikowa sprężyna 
dociskowa
earplugs, the cushion spheri-
cal caps do not require inserti-
on into the auditory meatus, 
leightweight plastic band

Norma
/ Standard

EN 352-2
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  EAR CABOFLEX

Artykuł C1015

Artykuł 
EAR

CF-01-000

Opis
/ Descr.

stożkowe zatyczki przeciw-
hałasowe, miękki piankowy 
polimer pokryty cienką 
warstwą silikonu, lekka 
sprężyna dociskowa pod 
brodę umożliwia  jedno-
czesne stosowanie hełmu 
ochronnego i okularów
conical pods with foam 
earplugs, the lightweight 
band can be worn under 
the chin without inter-
fering with hardhats or 
glasses

Norma
/ Standard

EN 352-2

  EAR DOZOWNIK

Artykuł C1017

Artykuł 
EAR

PD-01-000

Opis
/ Descr.

dozownik wkładek 
przeciwhałasowych EAR 
CLASSIC, prosta obsługa 
jedną ręką, łatwo wy-
mienne wkłady
EAR CLASSIC earplugs 
dispenser, easy handling 
by one hand, easily 
replaceable containers

Norma
/ Standard

EN 352-2

  EAR ZBIORNIK WKŁADEK

Artykuł C1018

Artykuł 
EAR

PD-01-001

Opis
/ Descr.

zbiornik wkładek prze-
ciwhałasowych EAR CLAS-
SIC, 500 par, opakowanie 
wielokrotnego użytku
EAR CLASSIC earplugs 
container, 500 pairs, 
reusable

Norma
/ Standard

EN 352-2

  EAR WKŁAD

Artykuł C1019

Artykuł 
EAR

PD-01-009

Opis
/ Descr.

wkład wymienny wkła-
dek przeciwhałasowych 
EAR CLASSIC, 500 par
EAR CLASSIC earplugs 
container, 500 pairs

Norma
/ Standard

EN 352-2
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ochronniki zapasowe
/reserve pods
C1016
CS-01-000
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  3M 1100, 1110

Artykuł C1020, C1022

Opis
/ Descr.

wkładki przeciwhała-
sowe z zaokrąglonym 
przednim końcem, 
miękka hipoalergiczna 
PU pianka, 1110 są 
połączone sznurkiem
earplugs, tapered de-
sign, soft hypoallergenic 
slow recovery foam, 
polyester cord/1110/ 

Norma
/ Standard

EN 352-2

  3M 1120, 1130

Artykuł C1029, C1029/1

Opis
/ Descr.

zatyczki przeciwhałaso-
we z 3 kryzami, miękka 
hipoalergiczna PU 
pianka, mały nacisk na 
kanał słuchowy, 1130 są 
połączone sznurkiem
earplugs, articulated 
shape for optimum fit, 
soft hypoallergenic 
foam, low pressure 
inside the ear, polyester 
cord/1130/ 

Norma
/ Standard

EN 352-2

  3M 1271

Artykuł C1024

Opis
/ Descr.

wielorazowe wkładki 
przeciwhałasowe, ze 
sznurkiem, zamykany 
pojemniczek z uchwytem 
na pasek, miękka hipoaler-
giczna PU pianka
earplugs, reusable, storage 
case with belt clip, polyes-
ter cord, soft hypoallerge-
nic foam 

Norma
/ Standard

EN 352-2
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  OPTIME I
Opis
/ Descr.

ochronnik słuchu Optime I zapewnia uniwersalną ochronę a dzięki bardzo 
małej wadze zapewnia użytkownikowi wygodę, szerokie i miękkie poduszki 
uszczelniające są wypełnione wyjątkową kombinacją płynu i pianki dla za-
pewnienia optymalne uszczelnienie przy niskim nacisku w miejscu dotyku, 
jest idealny do użytku w środowiskach przemysłowych o umiarkowanym po-
ziomie hałasu, takich jak warsztaty zakładów metalurgicznych, drukarnie, 
nadaje się również do stosowania na zewnątrz do prac takich jak koszenie 
trawy lub innych
ear defenders Optime I offer universal protection and thanks to very 
light weight is very comfortable for user, wide and comfortable head line 
structure is filled with unique substance combined from liquid and foam 
to keep optimal sealing and low preasure on head Optime I is well suited 
for industrial enviroment with average noise level such as manufactories, 
plumberies and printers, also is suitable for outdoor using for example lawn 
moving or other free time activities

Norma
/ Standard

EN 352-1

  

Artykuł Nazwa
/Name of item

Opis
/ Description

C3001 H510A-401-GU Pasek nagłowny
Head belt

C3004 H510B-403-GU Pasek na szyję
Neck belt

C1045 H510P3E-405-GU Uchwyt do hełmu
On-helmet holder

 C3004

 C3001

 C1045
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Na zamówienie
To order
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  OPTIME II
Opis
/ Descr.

ochronnik słuchu Optime II był zaprojektowany i przeznaczony 
do bardzo głośnego środowiska i potrafi wchłonąć nawet ekstre-
malnie niskie częstotliwości do maksimum, szerokie i miękkie 
poduszki uszczelniające są wypełnione wyjątkową kombinacją 
płynu i pianki, ochronnik słuchu Optime II to idealny wybór dla 
przemysłowych środowisk pracy o wysokim poziomie hałasu, 
lub do pracy przy/w maszynach budowlanych, na lotniskach i w 
rolnictwie
ear defenders Optime II were designed for very loud environ-
mets and can silence even extremelly low frequencies with 
maximum effectiveness, head line structure is filled with unique 
substance combined from liquid and foam, shell ear protector 
Optime II is well suited for typicall loud industrial enviroment or 
heavy duty vehicles and machines, airports or agricultural work

Norma
/ Standard

EN 352-1

  

Artykuł Nazwa
/Name of item

Opis
/ Description

C3002 H520A-407-GQ Pasek nagłowny
Head belt

C3005 H520B- 408-GQ Pasek na szyję
Neck belt

C3012 H520F-409-GQ Pałąk składany
Foldable loop

C3008 H520P3E-410-GQ Uchwyt do hełmu
On-helmet holder

 C3002

 C3005

 C3012

 C3008

Na zamówienie
To order

Na zamówienie
To order
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  OPTIME III
Opis
/ Descr.

wysoce skuteczne ochronniki słuchu, który został opracowany do użycia 
w środowiskach bardzo głośnych, ochrona ta jest oparta na technologi 
podwójnej obudowy, która minimalizuje rezonans w obudowie uchwytu, co 
zapewnia maksymalne tłumienie dźwięków o wysokich częstotliwościach, 
akustyczne połączenie między wewnętrzną przestrzenią i przestrzenią 
pomiędzy obudowami zapewnia z kolei maksymalne tłumienie przy niskich 
częstotliwościach, oznacza dla użytkownika skuteczną ochronę i wygodę
highly effective ear defenders designed for extremelly loud environmets, 
protection is based on technology of double shell which minimalizes 
resonance within the holder shell which enables maximum high-frequency 
vibration dampening, noise connection between inner volume and volume 
between shells enables maximum low-frequency vibration dampening, 
means effective protection and comfort for user.

Norma
/ Standard

EN 352-1

  

Artykuł Nazwa
/Name of item

Opis
/ Description

C3003 H540A-411-SV Pasek nagłowny
Head belt

C3006 H540B-412-SV Pasek na szyję
Neck belt

C3009 H540P3E-413-SV Uchwyt do hełmu
On-helmet holder

 C3003

 C3006

 C3009

_H
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Na zamówienie
To order

Na zamówienie
To order
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  MT15H7A2-SV PRO TAC II

Artykuł C3025

Opis
/ Descr.

elektroniczne ochronniki słuchu z funkcją tłumienia w 
oparciu o natężenie hałasu, funkcja tłumienia oparta 
na poziomie hałasu ze stereofoniczną reprodukcją 
umożliwia odbiór otaczającego dźwięku: rozmowa, 
dźwięki maszyn i sygnały ostrzegawcze, żywotność ba-
terii ok. 1000 godzin, sygnał ostrzegawczy przed samo 
- wyłączeniem w przypadku wybicia baterii, gniazdo 
wejściowe audio dla zewnętrznego radio
electronic ear defenders with dampening based on 
noise intensity, dampening function based on noise 
intensity with stereophonic reproduction enables to 
hear normal noise: person talking, machine sounds and 
alarm sounds, battery life aproximately 1000 hours, 
dead battery alarm sound, input slot for external sound 
devices

Norma
/ Standard

EN 352-1, EN 352-4

Na zamówienie
To order
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  V40FH510A-401-GU

Artykuł C3023

Opis
/ Descr.

przemysłowy multi-system jest sto-
sowany jako tarcza ochronna przed 
odpryskującymi cieczami przy pracach 
przemysłowych, typu szlifowanie lub 
czyszczenie, multi-system obejmuje: 
ochronniki słuchu H510A, poliwęgla-
nową osłonę twarzy V40F, nakładaną 
wymienną osłonę twarzy, cienka z 
funkcją odchylania, waga 130 g 
is used as protector against splashes of 
liquid during industrial work such as 
brushing or cleaning, 
multisystem contains:
shell ear protectors H510A,
polycarbonate protective shield V40F,
removable protective shield,
thin version and fold function,
weight 130 g

Norma
/ Standard

EN 352-1

  V40CH510A-401-GU

Artykuł C3022

Opis
/ Descr.

leśny multi-system jest stosowany 
przy oczyszczaniu i przycinkach 
narzędziami z napędem spalinowym, 
ochronniki słuchu H510A, siatkowa 
osłona twarzy V40C, siatka ze stali 
nierdzewnej nakładana wymienna 
osłona twarzy, cienkie z funkcją 
odchylania, waga 115 g
woodman multisystem, used for clea-
ning and prunning with motor engined 
tools, 
shell ear protectors H510A,
protective wire shield V40C, rust 
resistant steel net,
removable protective shield,
thin version and fold function,
weight 115g

Norma
/ Standard

EN 352-1
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  SNR:27 dB     H:32     M:25     L:15

Hz Częstotliwość
Freqency 125 250 500 1000 2000 4000 8000

dB Średnia wartość tłumienia
Mean attenuation 11,6 18,7 27,5 32,9 33,6 36,1 35,8

dB Odchylenie standardowe
Standard deviation 4,3 3,6 2,5 2,7 3,4 3,0 3,8

Wartość poziomu tłumienia
Effective protection 7,3 15,1 25,0 30,1 30,2 33,2 32,0

  SNR:35 dB     H:40     M:32     L:23

Hz Częstotliwość
Freqency 125 250 500 1000 2000 4000 8000

dB Średnia wartość tłumienia
Mean attenuation 17,4 24,7 34,7 41,4 39,3 47,5 42,6

dB Odchylenie standardowe
Standard deviation 2,1 2,6 2,0 2,1 1,5 4,5 2,6

Wartość poziomu tłumienia
Effective protection 15,3 22,1 32,7 39,3 37,8 43,0 40,0

  SNR:31 dB     H:34     M:29     L:20

Hz Częstotliwość
Freqency 125 250 500 1000 2000 4000 8000

dB Średnia wartość tłumienia
Mean attenuation 14,7 20,4 32,3 39,6 36,2 35,4 40,2

dB Odchylenie standardowe
Standard deviation 1,8 2,6 2,5 2,2 2,4 4,2 2,4

Wartość poziomu tłumienia
Effective protection 12,9 17,8 29,8 37,4 33,8 31,2 37,8

  SNR:26 dB     H:32     M:23     L:15

Hz Częstotliwość
Freqency 125 250 500 1000 2000 4000 8000

dB Średnia wartość tłumienia
Mean attenuation 11,2 13,4 26,9 33,9 32,0 33,5 36,9

dB Odchylenie standardowe
Standard deviation 2,0 1,9 1,8 1,9 2,4 1,8 1,8

Wartość poziomu tłumienia
Effective protection 9,2 11,5 25,1 31,9 29,6 31,7 35,1

  SNR:34 dB     H:40     M:32     L:22

Hz Częstotliwość
Freqency 125 250 500 1000 2000 4000 8000

dB Średnia wartość tłumienia
Mean attenuation 17,1 24,5 34,8 40,2 39,6 46,7 43,1

dB Odchylenie standardowe
Standard deviation 2,3 2,8 2,2 2,0 1,8 4,2 2,5

Wartość poziomu tłumienia
Effective protection 14,8 21,7 32,6 38,2 37,8 42,5 40,6

  SNR:32 dB     H:31     M:29     L:24

Hz Częstotliwość
Freqency 125 250 500 1000 2000 4000 8000

dB Średnia wartość tłumienia
Mean attenuation 19,7 25,4 31,0 34,6 32,2 38,7 42,1

dB Odchylenie standardowe
Standard deviation 3,4 2,5 3,4 1,8 3,6 3,8 3,6

Wartość poziomu tłumienia
Effective protection 16,3 22,9 27,6 32,8 28,6 34,9 38,5

  SNR:25 dB     H:31     M:21     L:12

Hz Częstotliwość
Freqency 125 250 500 1000 2000 4000 8000

dB Średnia wartość tłumienia
Mean attenuation 11,6 18,7 27,5 32,9 33,6 36,1 35,8

dB Odchylenie standardowe
Standard deviation 4,3 3,6 2,5 2,7 3,4 3,0 3,8

Wartość poziomu tłumienia
Effective protection 7,3 15,1 25,0 30,1 30,2 33,2 32,0

  SNR:31 dB     H:34     M:29     L:20

Hz Częstotliwość
Freqency 125 250 500 1000 2000 4000 8000

dB Średnia wartość tłumienia
Mean attenuation 14,6 20,2 32,5 39,3 36,4 34,4 40,2

dB Odchylenie standardowe
Standard deviation 1,6 2,5 2,3 2,1 2,4 4,0 2,3

Wartość poziomu tłumienia
Effective protection 13,0 17,7 30,2 37,2 34,0 30,4 37,9

  SNR:26 dB     H:30     M:24     L:15

Hz Częstotliwość
Freqency 125 250 500 1000 2000 4000 8000

dB Średnia wartość tłumienia
Mean attenuation 10,9 17,1 25,4 31,5 32,6 36,3 34,8

dB Odchylenie standardowe
Standard deviation 3,5 2,8 1,8 2,6 4,3 3,4 3,6

Wartość poziomu tłumienia
Effective protection 7,3 14,3 23,6 28,9 28,3 32,9 31,1

  SNR:35 dB     H:40     M:32     L:23

Hz Częstotliwość
Freqency 125 250 500 1000 2000 4000 8000

dB Średnia wartość tłumienia
Mean attenuation 17,5 24,5 34,5 41,4 39,5 47,3 42,0

dB Odchylenie standardowe
Standard deviation 2,3 2,7 2,0 2,2 2,0 4,4 2,8

Wartość poziomu tłumienia
Effective protection 15,2 21,8 32,5 39,2 37,5 42,9 39,2

  SNR:30 dB     H:34     M:28     L:19

Hz Częstotliwość
Freqency 125 250 500 1000 2000 4000 8000

dB Średnia wartość tłumienia
Mean attenuation 14,1 19,4 32,0 39,9 36,2 35,4 39,2

dB Odchylenie standardowe
Standard deviation 2,3 2,7 2,7 2,4 2,6 4,4 2,6

Wartość poziomu tłumienia
Effective protection 11,8 16,7 29,3 37,5 33,6 31,0 36,6

  SNR:31 dB     H:34     M:28     L:20

Hz Częstotliwość
Freqency 125 250 500 1000 2000 4000 8000

dB Średnia wartość tłumienia
Mean attenuation 14,5 20,3 32,6 39,1 35,1 34,7 39,8

dB Odchylenie standardowe
Standard deviation 1,8 2,6 2,4 2,5 2,3 2,7 2,5

Wartość poziomu tłumienia
Effective protection 12,7 17,7 30,2 36,6 32,8 32,0 37,3

  SNR:25 dB     H:31     M:21     L:12

Hz Częstotliwość
Freqency 125 250 500 1000 2000 4000 8000

dB Średnia wartość tłumienia
Mean attenuation 11,6 18,7 27,5 32,9 33,6 36,1 35,8

dB Odchylenie standardowe
Standard deviation 4,3 3,6 2,5 2,7 3,4 3,0 3,8

Wartość poziomu tłumienia
Effective protection 7,3 15,1 25,0 30,1 30,2 33,2 32,0

H510A-401-GU Optime I H520A-407-GQ Optime II

H540A-411-SV Optime III H510B-403-GU Optime I

H520B-408-GQ Optime II H540B-412-SV Optime III

H510P3E-405-GU Optime I H520P3E-410-GQ Optime II

H540P3E-413-SV Optime III H520F-409-GQ

MT15H7A2-SV Pro Tac II V40CH510A-401-GU

V40FH510A-401-GU
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  71060

Artykuł I1045

Opis
/ Descr.

komfortowe szelki 
bezpieczeństwa do 
prac na wysokościach, 
trzy paskowe okręgi, 
rozmiar L regulowany, 
waga 1138 g
fullbody safety harness, 
3 gear rings, size L ad-
justable, weight 1138 g

  71070

Artykuł I1046

Opis
/ Descr.

regulowany roboczy 
pas bezpieczeństwa 
z uprzężą do prac na 
wysokościach, rozmiar L 
regulowany, waga 760 g
work positioning belt
and safety harness, size
L adjustable, weight
760 g

  71010

Artykuł I1047

Opis
/ Descr.

regulowany roboczy pas 
do prac w podparciu i 
na wysokościach, jeden 
rozmiar, waga 510 g
work positioning belt,
adjustable, one
size, weight 510 g
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  71025

Artykuł I1026

Opis
/ Descr.

podstawowe szelki 
bezpieczeństwa do 
prac na wysoko-
ściach, 2 tekstylne 
górne pasy, klamry, 
zaczep na klatce 
piersiowej, uniwer-
salny rozmiar, waga 
700g
fullbody safety 
harness, dorsal gear 
ring and 2 textile 
buckles breastbone 
attach, one size, 
weight 700 g

  71045

Artykuł I1027

Opis
/ Descr.

uniwersalne szelki 
bezpieczeństwa do 
prac na wysoko-
ściach, 2 tekstylne 
pasy uprzęży, 
regulowany pas z 
bocznymi oczkami, 
regulowany pasek, 
waga 1100g
safety harness with
work positioning
belt, dorsal gear
ring, 2 lateral gear
rings, breastbone
attach, positioning
belt, weight 1100 g

  71015

Artykuł I1028

Opis
/ Descr.

regulowany pas do prac 
na wysokościach, 2 
pozycjonowane boczne 
oka, regulowany roz-
miar, waga 500g
work positioning belt,
2 lateral gear rings,
adjustable size, weight
500 g

  71017

Artykuł I1029

Opis
/ Descr.

roboczy pozycjonowany 
pas z liną do prac na 
wysokościach, 2 pozy-
cjonowane boczne oka, 
regulowany rozmiar, 
pozycjonowana lina z 
hakiem stalowym, waga 
1050g
work positioning belt
with cord, 2 lateral gear
rings, adjustable size,
positioning cord with
1 steel hook, weight
1050 g
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  71110

Artykuł I1030

Opis
/ Descr.

stalowy karabinek z 
gwintem, waga 165 g, 
zamek gwintowy
steel karabiner with
screw, weight 165 g,
screw gate

  71111

Artykuł I1031

Opis
/ Descr.

stalowy karabinek z 
zamkiem, waga 170 g, 
z zamkiem
twist lock steel karabi-
ner, weight 170 g,
twist lock

  71170

Artykuł I1032

Opis
/ Descr.

kotwica ze stali nie-
rdzewnej długość 395 
mm, szerokość 105 mm
stainless steel connec-
tor, length 395 mm,
width 105 mm

  71231

Artykuł I1033

Opis
/ Descr.

taśma do mocowania, 
poliamid, szerokość 30 
mm, długość 1,7 m, z 2 
szlufkami
positioning strap, 
polyamid, width 30 mm, 
length 1,7 m, with 2 
buckles

  71201

Artykuł I1034

Opis
/ Descr.

lina zawiesna, 1,5 m poliamid, 
średnica 12 mm, 2 szyte oka, 
waga 200 g
positioning rope 1,5 m polyami-
de, diameter 12 mm with 2
buckles, weight 200 g

  71202

Artykuł I1035

Opis
/ Descr.

lina zawiesna, poliamid, średni-
ca 12 mm, 1 regulowane stalowe 
oko, a 2 szyte oka, waga 300 g
positoning rope, polyamide, dia-
meter 12 mm, 1 adjust metal
buckle, 2 buckles, weight
300 g
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  71210

Artykuł I1036

Opis
/ Descr.

lina 10 metrów, 
poliamid, zwinięte, 
średnica 12mm, 1 
szyte oko
rope 10 meters,
polyamide, stran-
ded, diameter 12
mm, with 1 buckle

  71220

Artykuł I1037

Opis
/ Descr.

lina 20 metrów, 
poliamid, zwinięte, 
średnica 12 mm, 
1 szyte oko
rope 20 meters,
polyamide, stranded
diameter 12 mm,
with 1 buckle

  71410

Artykuł I1038

Opis
/ Descr.

amortyzator z lin-
ką, z 2 karabinami, 
waga 770 g, długość 
1,8 m
shock absorber 
with lanyard, fitted 
out with 2 steel 
connectors with 
screw, weight 
770 g, length 1,8 m

  71420

Artykuł I1039

Opis
/ Descr.

amortyzator z 2 li-
nami, 2 aluminiowe 
karabiny, 1 stalowy 
łącznik, waga 1650 
g, długość 1,8 m
shock absorber 
with 2 lanyards, 
fitted out with 2 
aluminium hooks 
and 1 steel con-
nector with screw, 
weight 1650 g, 
length 1,8 m

  71430

Artykuł I1040

Opis
/ Descr.

amortyzator ze 
sznurem, 2 kara-
biny, waga  800 g, 
długość 1,4 m
shock absorber
with cord, fitted
out with 2 steel
connectors with
screw, weight 
800 g, length 1,4 m
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  71460 Samohamowne

Artykuł I1041

Opis
/ Descr.

urządzenie samoha-
mowne z rozwijaną 
taśmą, maksymalna 
długość 2,5 m, waga 
850 g
fall arrester, with 
selfblocking automatic 
abseil strap, maximal 
length 2,5 m, weight 
850 g

  71480

Artykuł I1042

Opis
/ Descr.

urządzenie samoha-
mowne z rozwijaną 
linką stalową, długość 
10 m, waga 4,8 kg
fall arrester, with 
selfblocking automatic 
abseil in steel, length 
10 m, weight 4,8 kg

  71351

Artykuł I1043

Opis
/ Descr.

urządzenie samoha-
mowne, 2 stalowe 
karabiny, długość 10 m, 
średnica linki Ø 12 mm, 
waga 1,6 kg
guided fall arrester stop 
light, 2 steel karabines 
with screw, length 
10 m, rope diameter 
Ø 12 mm, weight 1,6 kg

  71341

Artykuł I1044

Opis
/ Descr.

urządzenie samoha-
mowne, 2 stalowe 
karabiny, długość 10 m, 
średnica linki Ø 16 mm, 
waga 2,8 kg
guided fall arrester stop 
corde, 2 steel karabines 
with screw, length 
10 m, rope diamter 
Ø 16 mm, weight 2,8 kg
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  APTECZKA DO AUTA

Artykuł J3014

Opis
/ Descr.

apteczka dla po-
jazdów silnikowych 
z wypełnieniem
first-aid kit for 
vehicles with
contents

  APTECZKA NAŚCIENNA

Artykuł J3016 - Typ I
J3017 - Typ II

Opis
/ Descr.

apteczka naścienna 
z wypełnieniem 
wall mounted first-
aid kit with
contents

  TABLICE BEZPIECZEŃSTWA
Opis
/ Descr.

594 x 841 (A1), 420x 594 (A2), 297 x 420 (A3), 210 x 297 
(A4), 148 x 210 (A5), 105 x 148 (A6), 74 x 105 (A7), 52 x 74 
(A8), 37 x 52 (A9), 26 x 37 (A10)

  ALCOMAT

Artykuł J3030

Opis
/ Descr.

rurka detekcyjna, 
obecność alkoholu 
w wydechu jest 
wskazana zmianą 
koloru, pakowane 
po 10 szt
alcohol testing 
pipes, present of
alcohol in breath is 
indicated of
change colour, 10 
pieces in box

  CYFROWY ALKOMAT

Artykuł J3048

Opis
/ Descr.

cyfrowy tester 
alkoholowy, mierzy z 
dokładnością na 0,1‰, 
cyfrowy display z 
dźwiękową sygnaliza-
cją mierzenia
digital alcohol tester 
is detecting with 
accuracy  0,1‰, digital 
display  and audible 
measuring indicator
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  STABILIZATORY, ORTEZY NADGARSTKA

Artykuł N1015

Opis
/ Descr.

stabilizator, usztywnia 
nadgarstek, kciuk i dłoń, 
elastyczny materiał, zapina-
nie na rzepy, kolor czarny
firm wrist, thumb and palm, 
elastic material, closing on 
velcro, black colour

  PLANDEKA 77135

Artykuł N1114

Opis
/ Descr.

plandeka, polietylen, niebiesko-zielona, 90 g/m2, 
z oczkami co 1 m, rozmiar 3 x 5 m
cover, woven polyethylene, blue-green,
weight 90 g/m2, with eyelets each metre,
dimension 3 x 5 m

  PLANDEKA 77158

Artykuł N1115

Opis
/ Descr.

plandeka, polietylen, niebiesko-zielona, 90 g/m2, 
z oczkami co 1metr, rozmiar 5 x 8 m
cover, woven polyethylene, blue-green,
weight 90 g/m2, with eyelets each metre,
dimension 5 x 8 m

  PACHOŁEK DROGOWY

Artykuł HS70300

Opis
/ Descr.

pachołek drogowy, 
plastyczny polietylen, 
odblaskowy czerwony 
kolor z 2 białymi paska-
mi, wysokość 50 cm
traffic cone, plastic po-
lyethylene, fluorescent 
red colour and 2 white 
stripes, height 50 cm

  PASEK

Artykuł HS70010

Opis
/ Descr.

pasek, nie lepiący plastyczny poliety-
len, czerwone i białe skośne paski, 
długość 100 m, szerokość 50 mm
tape, non-adhesive plastic polyethyle-
ne, red and white diagonal stripes,
length 100 m, width 50 mm

225



Pozostałe
/ Accessories

_A
CC

ES
SO

RI
ES

System rozmiarów ubrań dla mężczyzn
Sizes of men`s clothes

Na zamówienie jest możliwość uszycia na wzrost 170 cm i 194 cm
It is possible to sew on high 170 cm and 194 cm to order

Rozmiar
Size

44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

S M L XL XXL XXXL

Obwód klatki 
piersiowej
Girt of chest

88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132

Obwód pasa
Girt of waist 74 78 82 88 94 100 106 112 118 124 130 136

System rozmiarów ubrań dla kobiet
Sizes of ladie`s clothes

Na zamówienie jest możliwość uszycia na wzrost 158 cm a 176 cm
It is possible to sew on high 158 cm and 176 cm to order

Rozmiar
Size

38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

XS S M L XL XXL

Obwód klatki 
piersiowej
Girt of chest

76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120

Obwód pasa
Girt of waist 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104

Obwód bioder
Girt of hips 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126

Rozmiary koszul, koszulek i bluz
Sizes of shirts, T-shirts

Rozmiar
Size M L XL XXL

Obvod krku
Girt of neck 39 / 40 41 / 42 43 / 44 45 / 46

Tabela damskich rozmiarów wg EN 340
Ladie‘s size chart acc. to EN 340

Francuska numeracja
French numbering 34 35 36 37 37,5 38 38,5 39 40 41 41,5 42

Angielska numeracja
English numbering 2 2,5 3,5 4 5,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8

Tabela męskich rozmiarów wg EN 340
Mens‘ size chart acc. to EN 340

Francuska numeracja
French numbering 38 38,5 39 40 41 41,5 42 42,5 43 44 45 46 47 47,5 48

Angielska numeracja
English numbering 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 11 12 12,5 13
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